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na brand: 
nota 10 mille 
Bewoners van het deels door 
brand ver~oeste historische 
pand aan de Rijksstraatw~g in 
Dordrecht voelen zich zwaar be 
nadeeld door de gè!lleente en 
Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. ,Vóor een vergunning voor 
het herstel van het rijksmonu 
ment moeten ze 9.340 euro 
neertellen. ,,Terwijl de gemeente 
zich op geen enkele wijze ooit 
voor ons heeft ingespannen", 
moppert bewoner Jan van 
Andel. 

Niels Dekker 
Dordrecht 

Het markante witte gebouw langs 
de A16 werd in juni getroffen door 
brand. Het pand, een-voormalige 
kazerne. en hotel waar tegenwoor 
dig vijf appartementen in zitten, 
werd onbewoonbaar. De bewoners 
wonen sindsdien en tot op de dag 
van vandaag elders, maar moesten 
alles zo'n beetje op eigen houtje 
doen. Op hulp van Salvage en fami 
lie en vrienden in de beginfase na. 
Over het gebrek aan interesse van 

de gemeente beklaagden de bewo 
ners zich al enkele weken na de 
brand. Zo had waarnemend burge 
meester Van der Velden zijn ge 
zicht niet laten zien en pas na 2,5 

'' Ik stuiterde bijna 
van mijn stoel. 
We voelen ons 
behoorlijk genaaid 
-Jan van Andel, bewoner 

week belde een ambtenaar. De ge 
meente bood daarvoor excuses aan, 

. nam alsnog contact op en beloofde 
beterschap. 
"De gemeente heeft enkele van 

de bewoners telefonisch gevraagd 
· of ze een afspraak wilden maken 
voor nader contact. Ze stemden in, 
maar wachten tot op de dag van 
vandaag nóg steeds op dat contact", 

, 
Á. Het vlammen sloegen uit het 
dak tijdens de brand. ARCHIEFFOTO 

vertelt Van Andel. ,,De gemeente 
heeft zich tot nu toe op geen enkele 
wijze ingespannen om iets voor de 
getroffen bewoners te betekenen, 
zoals bijvoorbeeld een bemidde 
lende rol in de huisvesting." 
De bewoners wachten intussen 

af tot de herstelwerkzaamheden 
dusdanig zijn gevorderd dat ze alle 
maal kunnen terugkeren naar het 
pand. Vanwege de status van het 
object als rijksmonument moet al 
les tot in detail in oude staat wor 
den hersteld. 
Onlangs werd voor het pand, en 

met name de werkzaamheden aan 
het dak, de wettelijke verplichte 
vergunning aangevraagd. ,,Die 
werd verleend en we zouden de re 
kening nog krijgen. En die 
kwam.We dachten aan zes tientjes 
zoals voor een rijbewijs ofhooguit 
200 euro", vertelt Van Andel. ,,Ik 
stuiterde bijna van mijn stoel toen 
ik de rekening zag: 9.340 euro die 
we binnen twèe weken moesten 
betalen. Toen ik de gemeente vroeg 
wat we daar allemaal voor kregen, 
was het antwoord: de vergunning." 

· Van Andel en zijn medebewo 
ners spreken schande van de ma 
nier van handelen. ,,Ze zullen wel 
roepen dat de prijs voor de vergun 
ning volgens de regels is. Maar over 
de rug van onze ellende worden we 
nog verder de vernieling in gehol 
pen. We voelen ons behoorlijk ge 
naaid. Het is wéér een tegenslag." 

'Onzerol is maar be~erkt' 
De gemeente zegt dat een re 
kening voor, een vergunning nor 
maal is. ,,Ook van een bedrag 
van 9.340 euro staan we niet te 
kijken. Bij een bouwaanvraag· 
wordt altijd een percentage in 
rekening gebracht om allerlei 
zaken te regelen", zegt een 
woordvoerder. Die kosten wor - 
den betaald door de verzeke 
ring. 
De gemeente is verbaasd dat de 
bewoners via de media weer hun 

•beklag doen. ,,Er is tot t'wee 
maal toe contact opgenomen, 

· maar er was twee keer geeri be- 

hoef.te was. Dat snappen we 
ook, want je hebt na zo'n brand 
wel aÀdere dingen äan je hqofd. 
Na de zomervakantie wilden ze 
nog praten over de gang van 
zaken, maar daarna hebben we 
niets meer gehoord. Misschien 
moeten we zelf ook iets scher 
per zijn. We gaan nu in elk geval 
de bewoners benaderen." 
De woordvoerder benadrukt wel 
dat de rol van de gemeente be 
perkt is. ,,We zijn er bij geweest. 
Onze rol is te zorgen dat men 
sen niet dakloos zijn, niet om al 
lerlei dingen te regelen." ~ 


