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Geachte heer/mevrouw,
De afgelopen dagen hebben veel bewoners overlast gehad van de rook en geur van de
brand in de Deurnese Peel. In de omgeving van Liessel was er flinke rookoverlast op
maandagochtend 27 april. Veel bewoners zijn geschrokken van deze dichte rook of
maakten zich hier zorgen over. Dat begrijp ik goed. Het zal voor u geen prettige
ervaring zijn geweest.
Helaas kunnen we niet voorkomen dat dit in de komende weken nog vaker kan
gebeuren. Samen met u hoop ik dat de impact dan een stuk minder is dan afgelopen
maandag. Ik begrijp dat de overlast van rook en geur voor u heel vervelend is. Helaas
kunnen we hier weinig tegen doen. Omdat het gaat om een ondergrondse veenbrand,
zal die steeds weer oplaaien, ook als er geblust wordt.
In deze brief leest u wat u het beste kunt doen als u overlast van de rook ervaart. Ook
leest u hoe wij u waarschuwen op het moment dat er grotere rookoverlast wordt
verwacht. Soms treedt rookoverlast snel en onverwacht op. Op die momenten is het
niet altijd mogelijk om u direct te informeren. Vandaar dat u in deze brief ook leest hoe
u op dat moment op de juiste wijze kunt handelen.
Heeft u last van de rook? Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit
Op momenten dat er weinig of geen wind staat en er sprake is van mistvorming, kan
er grotere rookoverlast ontstaan. De brandweer vraagt iedere dag aan het einde van
de middag de weersverwachtingen voor de komende nacht op bij het KNMI. Op het
moment dat de verwachtingen zo zijn dat er grotere rookoverlast kan ontstaan,
worden de volgende maatregelen genomen:
•
•
•

Wij plaatsen een bericht op de website www.deurne.nl (klik op de knop “Brand
Deurnese Peel”) en social media (Twitter en Facebook) waarin wij u
waarschuwen dat er grotere rookoverlast kan zijn in de nacht en ochtend;
Wij adviseren u dan om voor het slapen gaan ramen en deuren te sluiten en de
ventilatie uit te zetten, zo houdt u de rook zo veel mogelijk uit uw woning;
U kunt er op dat moment ook voor kiezen om de nacht op een andere plek door
te brengen. Wij vragen u om zelf onderdak te zoeken bij familie of bekenden.
Houdt u, wanneer u bij familie of bekenden verblijft, rekening met de
coronamaatregelen. Mocht u zelf geen onderdak kunnen regelen, dan kunt u
contact met de gemeente opnemen op telefoonnummer 0493-387711;

•
•

De brandweer houdt de situatie in de gaten en verricht metingen. Bij een acuut
onveilige situatie zullen zij u aanvullend waarschuwen;
Als de rook weer is weggetrokken, is het advies om de ramen juist open te
zetten en de woning te ventileren.

Rookoverlast op andere momenten
Zoals eerder aangegeven in deze brief, kan er ook op onverwachte momenten
rookoverlast ontstaan. Wilt u het zekere voor het onzekere nemen? Sluit dan voor het
slapen gaan de ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Zo houdt u de rook zo veel
mogelijk uit de woning.
Is er sprake van extreme rookoverlast?
Voor acute noodsituaties, bijvoorbeeld bij extreme rookoverlast, kunt u contact
opnemen met het alarmnummer 112. De brandweer kan dan metingen komen
verrichten.
Bent u (veel) in contact geweest met de rook?
Dan kunt u de volgende klachten krijgen: hoofdpijn of lichte prikkeling van de
luchtwegen. Op het moment dat de geur verdwijnt of als u in een andere omgeving
bent, zullen deze klachten verdwijnen. Behoort u tot een risicogroep (bijvoorbeeld
omdat u luchtwegklachten heeft) dan kunt u langer last hebben van deze klachten. Het
advies is om bij aanhoudende klachten uw huisarts of behandelend arts te raadplegen.
Ontruiming
Mocht er aanleiding zijn om woningen te ontruimen vanwege de rook, dan kunt u ervan
verzekerd zijn dat we u op tijd waarschuwen, ook als dat in de nachtelijke uren is. Bij
de rookoverlast op maandag 27 april heeft de brandweer op diverse plekken in het
gebied metingen verricht. De waarden die werden gemeten gaven geen aanleiding om
woningen te ontruimen.
Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0493 – 387711. Voor
dringende vragen is dit nummer ook in de avonden en het weekend bereikbaar.
Luistert u dan het bandje af, vervolgens wordt u doorverbonden.
Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Ik kan mij goed voorstellen dat u zich niet prettig voelt bij de situatie. Zeker nu het
coronavirus al voor veel onzekerheid zorgt en u dit er ook nog bij krijgt. Neemt u
gerust contact op met Zorg in Deurne als u hulp of ondersteuning kunt gebruiken. U
kunt Zorg in Deurne bereiken op telefoonnummer 0493 – 387 387 (maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) of e-mail zorgindeurne@deurne.nl.
Ik wens u en uw naasten veel sterkte in deze periode en ik hoop samen met u dat dit
snel voorbij is.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Deurne

Hilko Mak

