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Schriftelijke vraag van raadslid : Veli Yüksel 
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Omschrijving van de vraag 

Toelichting: 

Het brandalarm in de toiletten van het Sint-Veerleplein gaat regelmatig af, door mensen die op het 

toilet roken. Dat was op 11 april nog eens het geval. 

Vraag: 

• Hoeveel keer ging het alarm af in de openbare toiletten op het Sint-Veerleplein sinds 1 

januari 2020: gesplitst per maand? Wat was de oorzaak? 

• Hoe wordt er gereageerd op brandalarm? Welke dienst wordt verwittigd? Wat gebeurt er 

dan? 

• Hoeveel keer werd de brandweer opgetrommeld voor brandalarm in de toiletten? Wat kost 

een interventie van de brandweer die ter plaats moet? 

• Wie/welke dienst kan het alarm weer uitschakelen? Welke afspraken zijn daarover 

gemaakt? 

• Hoeveel klachten werden er bij de stadsdiensten (Infogent) ontvangen over brandalarm aan 

het Sint-Veerleplein? Wat werd er gedaan met die klachten? 

Antwoord: 

Geacht raadslid, 

Dank voor uw vraag.  

1. Hoeveel keer ging het alarm af in de openbare toiletten op het Sint-Veerleplein sinds 1 januari 

2020: gesplitst per maand? Wat was de oorzaak? 

Sinds 11 april is er een nieuwe procedure ingesteld waardoor bij het afgaan van het alarm er een 

doormelding naar de meldkamer gebeurt van G4S. Voordien was er geen doormeldingssysteem 

waardoor we deze cijfers niet ter beschikking hebben. 

O.b.v. een inschatting van de dienst Toerisme, die ook gevestigd is op het Veerleplein en waar de 

sleutel van het openbaar toilet bewaard wordt, zou dit gaan om maximaal één alarm om de twee 

maand. 

2. Hoe wordt er gereageerd op brandalarm? Welke dienst wordt verwittigd? Wat gebeurt er dan? 

Sinds 11 april loopt de procedure als volgt: bij een brandalarm gebeurt er een doormelding naar de 

meldkamer van G4S, zij dienen binnen de 20 minuten ter plaatste te zijn. Indien nodig alarmeren zij 

de brandweer. De dienst FM Themagebouwen ontvangt een rapport van de interventie van G4S. De 



dienst FM Themagebouwen zelf heeft ook toegang tot de meldkamer om meer info over de aard van 

de interventie na te gaan. 

3. Hoeveel keer werd de brandweer opgetrommeld voor brandalarm in de toiletten? Wat kost een 

interventie van de brandweer die ter plaatse moet? 

Deze cijfers zijn niet beschikbaar bij het Departement Facility Management. Met het instellen van de 

nieuwe procedure met doormeldingssysteem zullen deze data wel raadpleegbaar zijn.  

De kostprijs van een interventie is afhankelijk van het tijdstip. Bij een eerste ‘nutteloze interventie’ 

n.a.v. een falend technisch alarm is dit gratis, indien er nog een ‘nutteloze interventie’ op volgt 

binnen de 12 maanden dan is hier wel een kostprijs aan verbonden. 

  

Omschrijving  Normaal 

tarief  

Nacht 

tarief  

Weekend 

tarief  

1. Stilleggen van een alarmsignaal  € 359  € 422  € 614  

2. Nutteloze interventie naar aanleiding van een falend 

technisch alarm.  

- eerste nutteloos alarm  

- elk nutteloos alarm dat volgt binnen een periode van 12 

maanden te rekenen vanaf het vorige  

  

Gratis  

€ 359  

  

Gratis  

€ 422  

  

Gratis  

€ 614  

  

4. Wie/welke dienst kan het alarm weer uitschakelen? Welke afspraken zijn daarover gemaakt? 

Sinds de gewijzigde procedure gaat G4S het alarm uitschakelen. Zij doen dit in opdracht van de 

dienst FM Themagebouwen. 

5. Hoeveel klachten werden er bij de stadsdiensten (Infogent) ontvangen over brandalarm aan het 

Sint-Veerleplein? Wat werd er gedaan met die klachten? 

Gentinfo heeft twee meldingen ontvangen, zij het wel op hetzelfde moment, namelijk op 

11/04/2022. Gentinfo heeft geen klachten ontvangen. 

 


