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winkelcentrum Schaesberg
Geachte heer/mevrouw,

Bij brief van 30 januari jl. zijn vragen gesteld over de veiligheid van de roltrap I rolband in
winkelcentrum Schaesberg. Er wordt melding gemaakt van signalen over regelmatige valpartijen
tijdens regenachtige dagen.
Vraag

1:

bent

u

het

met

mij

eens

dat

ondanks

dat

de

vereniging

van

eigenaren

eindverantwoordelijk is het college ook mede verantwoordelijk is voor de veiligheid van onze
inwoners in openbare gebouwen?
Nee, in de splitsingsakte is geregeld dat ten aanzien van beheer, gebruik en onderhoud van de
gemeenschappelijke gedeelten en zaken de Vereniging van Eigenaren (WE) verantwoordelijk is.
Deze

Vereniging

is

een

zelfstandige

rechtspersoon

en

kent

haar

eigen

juridische

verantwoordelijkheden. Als eigenaar van de openbare parkeerplaatsen is de gemeente weliswaar
van rechtswege lid van de WE, maar dat doet aan vorenbedoelde verantwoordelijkheid niets af.
Daarnaast is in de onderliggende splitsingsakte de roltrap toebedeeld aan de eigena(a)ren van de
commerciële ruimten.
Als gemeentelijke overheid hebben wij wel een toezichthoudende taak. Openbare gebouwen
moeten voldoen aan wettelijke eisen en de gemeente ziet daarop toe. Wanneer blijkt dat de
eigenaar van een openbaar gebouw niet voldoet aan wettelijke eisen, dan kunnen wij die eigenaar
aanschrijven om maatregelen te treffen. Maar dat is in het winkelcentrum van Schaesberg niet aan
de orde. Aan alle wettelijke eisen wordt voldaan en bovendien zijn er reeds vrijwillig aanvullende
maatregelen getroffen. Kortom, wij zijn niet medeverantwoordelijk voor de veiligheid van onze
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inwoners in openbare gebouwen, behalve wanneer die gebouwen niet voldoen een wettelijke eisen
en normen. In die gevallen zijn wij verantwoordelijk voor de handhaving.
Vraag 2: Bent u bereid om nogmaals met de vereniging van eigenaren in gesprek te gaan om te
bekijken of en hoe de veiligheid van deze tapis roulant verbeterd kan worden?
Natuurlijk baart het ons ook zorgen wanneer er met grote regelmaat ongevallen zouden
plaatsvinden op deze roltrap. Bij de gemeente komen echter geen klachten of meldingen binnen
van ongelukken of gevaarlijke situaties op deze roltrap; in de periode 2014-2018 zijn drie
meldingen geregistreerd, waarbij in twee gevallen sprake was van een valpartij. Navraag bij onze
contactpersonen van de WE en de beheerder leert ons dat er bij hun evenmin regelmatig klachten
dan wel meldingen binnenkomen. Ook wordt aangegeven dat de oorzaak van valpartijen ook aan
het gedrag van de gebruiker kan liggen; bij nat weer is stilstaan op de band en vasthouden wel
aan te bevelen en dat gebeurt niet altijd.
Wij willen uw signaal wel opnieuw onder de aandacht brengen van de WE en de eigena(a)r(en) van
de commerciële ruimten. Het is naar ons oordeel echter niet opportuun om gelijk te denken aan
verdergaande maatregelen zoals die nu worden voorgesteld. Wij zijn van oordeel dat we allereerst
meer duidelijkheid moeten hebben over de ernst van de situatie: hoe vaak gaat het mis, onder
welke omstandigheden gebeurt dit en wat is het aandeel geweest van het gedrag van de
gedupeerde. Wel zullen wij voorstellen om het waarschuwingsbord te vervangen door een bord
met daarop de tekst: “Rolband gebruiken op eigen risico. De rolband kan glad zijn bij vochtig
weer. Altijd stilstaan en de leuning gebruiken. Klachten en/of meldingen doorgeven aan (adres
contactpersoon WE)”.
Op basis van nieuwe bevindingen kan de WE overwegen om aanvullende maatregelen te treffen.
Wij zijn bereid om daarin mee te denken met de eigenaar.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief, neem dan contact op met de heer M. Hanssen via
telefoonnummer 14 045.
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