Standplaatsen Brandweermateriaal
Hen goet© plaatsing ¥an da Blokbrandweenssgens levert in all© Takken
heel wat moeilijkheden op, hetgeen vooral zijn oorzaak vindt in het
feit, dat wij op gratis onderdak aangewezen, zijn»
- Wij kimnen onz© eis-en daardoor niet hoog stellens Eet materiaal heeft
hieronder* eöhter te lijden, terwijl het in vel® getallen heel wat
tijd kost om da wagens naar buiten te brengen*, doordat ssij gebarricadeerd zijn door OozAZLékisten, rijwielen eng»» Bit ©avel doet zich vooral voor in d© o at® stadswijken»
OM bebouwing niet zo ruim opgevat is, sla in de nieuwere ptadswijken» Her toch vis$t mem va®! meer
kleine particulier®, garages.
* . »
Verder is door da herindeling eter blokken e©n nieuw® vr@sg? gerezen»
n«l» of d© wagentjes thans nog w@l goed over de wijken verdeeld statn,
c «g* of het niet beter ware de wngeni op één centraal- punt van d@«Wtjk
„bijeen t© brengen»
Fe t grootste deel der Takleideri voelt hiervoor hst meeste en heeft,
ook in verband daarmede, E&bd» verzocht d© beschikking t© verkrijgen
* over de opgeheven Wijkposten. Beze zouden dan voor oefenlokasl ©n tevens $1& bergplaats van de wagsntjei kunnen dienen* Ben afgestotem
_. bergplaats dus, waarvan di sleutel uitsluitend berust bij, *e.en onzer
funotionariaaen« Bit is thans niet het geval» In de allermeest®. g@»
A
_ vallen moet nu eerst de sahoolkmecht van huis gehaald worden vóórdat
men na schooltijd» bij de wagens fctó, komen» Bikwijls wonen deaft mensen
15 minuten en langer nog van hou school verwijderd»
3>e bediening van de> wagens .geschiedt in, enkele Takken reeds door een
speciaal corps, ftat wel adminiatra-tiaf tot de veraeh-illende blokploegen van een wijk behoort, doch onder directe leiding staat van een
daarvoor aangewsaan plaatsverv. Wijkhoofd, die uitsluitend daarvoor 'te
sorgan
Wannee«r wij als maatstaf nemen, Sat het materiaal beslist tegen alle
weersiiwloeden beschermd moet staan en tavöns gemsKfc@lijk en vlug b%*
reikbaar, is het eenvoudiger op te sommen, welk© iragens" wti^ een goed
onderkomen gevonden hebben, dan het omgekeerde»
Waar ik vrees, dat een ideal© toestand wed niet te bereiken &al ai"jn*
laat- ik hieronder alleen maar een opgave volgen van de w&gena, waar»»
woor een ander onderdak dringend nodig" is en- van de wenaen d i© ik uit
de mond van enkele Wijkhoofden vernam»
(Gr oenmark t en omgeving)
TakJE» Het Wijkhoofd van Wijk éfkon voor zijn 4 wagens geen onderdak
naar gijn zin krijgen, omdat de sigenarérn d@r grote zaken desnoods* •
wel bexBid waren een plaats in een magaaijn b©sehil:basr ta stellen,
doch gssn sleutel uit handen wilden geven*
aan des® magazijnen
-geen. woonhuiaan vesrbondan aija, waren dus t© i«g©ns na het sluitingsuur onbereikbaar* Zij warden daarom overgebracht naar de' Wi jkpdat
laan 5, welke ongeveer aan de rand van Wijk 4 gelegen is»
Ik heb nu één wagen voor hem kunnen onderbrengen bij Prof »Wöeter^- lm
dieaa apotheek. Se overig® wagens in Tak, l sijn tamelijk goet ondergebracht» Toor een Se wagen zag men gaarne plaats gevraagd in ie monster zaal van het Gasbedrijf asn de G-roenmarkt»
'
t
¥ak IIa» In des© arbeiderswijken 'waa het zeer moeilijk 4e wagens onder
-ta brengen» Wij waren daarvoor aangewezen op d® Jpkhuiajes van klein©
nering doenden,
aij alles behalv© veilig stönSem» Wij hadden
daarom de wagens bijna alle terug getroKteen op d© Wijkposten, waaruit
£ij wegens opheffing der posten vêrwijdsrd moeten i^rten, omctalrie
meeste lokalen een andere bestemming hebben gekregen* >
E&bd»
geen uitkomst brengt, zal zeker voor 4 wijken getracht moeten worden
© e n ruimt© t ® huren»
•
,
.
,
„
.
.
foor te Wijken 3 en 4S dia wat ni&awer 2ijn en dus ruimer gebouwd ,aou
voor de wagens wel een onder komen te vinden aijn, zij het ook, dat
b*t> in Wijk 3 op de binnenplaats, die er voor beschikbaar is, een hou»
ten hok getimmerd ssou moeten worden voor 2 wagens»

ITb. Bit ia ©en geheel nieuwe wijk» Se wagens hebban 4aar over het algemeen een goed. onderdak, al liet de behandeling door sommige
Blokhoofden ooi: irel ieta te 'weüaen ov«r» In één enkel geval heb ik
er op moeten aandringen een andere plaats te zoeken» 4ie ^eJteer in

die "buurt wel te vinden ia.

III. Ook in dit Tak,* gedeeltelij!: filladorp Kijkduin en overigens plattelandsgemeente' Loosduinen, is- goets ruimte genoeg asyawesig* om de
_ . -wagens behoorlijk pnder tö brengen*
lllsen d© wagens Ho». 80 S en 3545 stpan. op een open plaats' tassen de
percelen l&L ©n 123 «aft de Eokosnootetraat» Hiervoor aoa ook een
houten hokje geplaatst moeten irorden, terwijl de 2 thans in de
Dalton H«B»S. onder gebrachte wagens- de bekende moeilijkhetefi opleveren, wat bsteef t de sleutels voor toegang tol? het gebouw* a» »
J

Bit Tak toont wmt bouwden bewoners betreft veel overeenkomst "met
Ha. Ook hier zou het aanbeveling verdienen de^wagentjea wijkagewijs op één punt bijeen te breagea* Br ia dan veel beter toezicht
Op te houden*
"
*
*

I¥b. len groot deel der wagens 'was onder gebraoht in de Wijkpos ten.lfen
ia daar bezig, om hiervoor andere onderkomens te toeken» S-eéeelte»
- lijk ia men daar reecis -mee klaar* Ook de 3 wagens, welke aan de
Ooudriasnkade op de eerste verdiöpisg van een p^Kiuis stonden, hebben op- mijn, aandringen «een andere standplaats gevonden»
Men beloofde mij TJ Spoedig een opgaaf te zenden tan de tegeawoo2?d ige
standptsatsea- Uö ontvamgat öasrvan sullen wi| paar kannen beoordelen
of 4e onder.kQflaema thfna a®a redelijke eisen voldoen*
- '
In dit TaJ| is alleen vopr de wagena 306 en 359 een betere
nodig» Be eerste atond bij mijn laatate controle in 4e vestibule
van de Tisserij Centrale Juliana v»Stolbergl®an 1/3. Be wagen ia te
breed, om m» de gewone wijse naar tbuiten gebeden te, worden* Koet dus
eeac^i ontpaSt en dan op aijn kant er door gedragen worden* lb* 359
stamt op ëea open binnenplaats Tan de Fa» Hus aan de
Momenteel heeft men daar voor alle wagens een tamelijk behoorlijk
onderdak* Sat blijft eohter ook daar een doorlopend gesukkel» De
mee'st® wagens s-tasn in grotere garagea en het komt geregeld v-oor-, dat
de wagentjes aohter in staan, godat aij in tijd van nood moeilijk
vrij t© maken
TTb. Se wagen? lo* 119 laan van Keer^ervoort 6g8t (open plaats), lig en
t , l sa Meidoorns truet SOS (Wijkpost), 357 Remise H»T.M« Lijsterbesstr» s
lol en 189 §,tok3fooapl©in 50 (Wijkpost), staan beslist- ongons tig.
foor ssovts6 dit de wagens aan d» voprmaiige Wijkposten betreft, om»
dst taerran sgeen sleutels ia het besit zijn iran te Ifijkhoofden»
* ,
<•
i
YII_a»3)e wagens S65 g-oggeveenstraat 5T, 39 öymnssium Laan ven Meerter^oort
en 89 PrijisèfiakeparlkSê» staan in de op-en licht» Terbe tering ia hier
- dringent nodig*
lo» 135 wan Hijenrodestraat hoek Eoogenhoueklaan, lo» 2S waarvan
de wagen stg%t in da aatogaEag© van de B«B*H* en de inventaris ligt
in ta* S@h^ef boomsti^aat 14* en lo» 137, die moet ststaa op de Waala- '
d-ospejfwet 3S» mi;ar ondanks e$« 80 beaoeken nooit te- bereiken -tas»
moeten nood^kelijk ander© standplaatsenJhebbea» Itar de me»ing tan
ten Heer < Gtmters TOU de lagere- school »an de f®n Biepenbiirehstraat
een geaahikt.punt voor d-gg® 3 wag®»9

lo» 33 Vijzelstraat 14? en de 825 Westduinweg 8g4s die beiden in
open laeht stuft t, hebben t^Jyagenf betere , bergingspi tats nodig»
s
t

Tlirb«0v@r het algemeen zi-Jn hiea? S© wagens gott ondergebracht
de wagena 45,88 en 167 dia aan de Wijkpost fess»lstraat 63 staan," '
hebban daar niet de behandeling getroffen, ft ie verlangd mag worde-m_K« Wagen 13 Kanaal weg 103 moet een ancïere standplaats hè"b "ben» Ia in
tijd fin noot niet te bereiken» Hierroor zoaden eerat de nodige
aato1® naar Miten gereden moeten wordeja.* lo» 168 BalYêSêreweg Zl
staat tuiten ©n dient daarom een "beter onderdak te Irijgan»

De enige goede oplossing is, zoals ook in de aanhef reeds geaegö,
dat wij in het oentram ¥an elke Wijk een ruim afBlaifbaar lokaal,
liefst in een gemeente gelsoaw krijgens
d@ wagens een veilige
bergplaats hebben ©n
zonodig ook geoefend ksn worden»
Hen dasr?oor aan t% wijden functionaris ¥aa de Zelfbeaohoxming
zou dan d® "beaehikking moeten hebben over de sleutels» zodat niet
eerat veel tijd verloren gaat voor het halen van Se- sehoolkneöht
of so*
Op ver afgelegen punten 200, dan nog altijd een enkel, wagentje te
stationeren aijn aan een betrouwbaar atrea»
üoala de toestand nu is, heeft het matexiaal te veel te lijden en
kan er van een vlug uitrukken geen sprake
Ingediend' op de vergadering van

