
 
 
Q&A 
 
In de vroege ochtend van zondag 9 februari is er brand uitgebroken in de Keersluis aan de Harm 
Smeengekade in Zwolle. Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen 
 
Algemene vragen 
 
Wat is gebeurd? 
Om 04.00 s’ochtends is er brand uitgebroken op de 1e verdieping aan de achterkant van de Keersluis 
in Zwolle. Daarbij zijn 2 appartementen volledig uitgebrand. 
 
Wat is de oorzaak van de brand? 
Dat is nog niet bekend. Het is een plaats delict. De politie doet nu onderzoek. 
 
Zijn er gewonden? 
Er zijn geen slachtoffers. 
 
Wat is er gebeurd met de bewoners? 
Het hele complex van 7 verdiepingen is ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in de Nieuwe Haven. 
 
Kan iedereen weer terug naar zijn/haar woning? 
De meeste bewoners kunnen allemaal weer terug naar hun woning. Voor bewoners van de 1e 
verdieping wordt langdurige opvang gezocht. Deze verdieping is op dit moment niet bewoonbaar. 
 
Voor bewoners 
 
Wanneer kan ik weer terug naar mijn woning? 
De meeste bewoners kunnen allemaal weer terug naar hun woning. We weten nog niet wanneer de 
overige bewoners van de 1e verdieping terug naar hun woning kunnen. Woont u in 1 van deze 
appartementen? Dan houden we u op de hoogte. 
 
Ik ben tijdelijk verhuisd heb zorg nodig. Hoe wordt dat geregeld? 
Neem contact op met uw zorgverlener zoals de wijkverpleegkundige. Zodat zij weten wat uw nieuwe 
tijdelijke adres is. 
 
Hoe zit het met de veiligheid van mijn appartement? 
Om alle bewoners uit het complex te krijgen, zijn er enkele deuren opengebroken en ramen in 
gegooid. De politie beveiligd de appartementen waar dit het geval is. De eerste verdieping wordt 
helemaal afgesloten voor onbevoegden. Waar nodig worden deuren en ramen zo snel mogelijk 
gerepareerd.  
 
Ik wil mijn appartement in om spullen te pakken. Kan dit? 
Neem Nee, dit kan niet. Er is nog teveel schadelijke rook, waardoor de lucht verontreinigd is. Het is 
dan niet veilig voor u.  
 
Ik heb de brandmelder niet gehoord. Hoe kan dat? 
Dat kan kloppen. Het complex van de Keersluis is uitgerust met een centraal brandmeldinstallatie in 
de kelder. Alle appartementen hebben een eigen rookmelder. Deze gaat pas af als er rook 
gedetecteerd wordt in het appartement. Dit is in lijn met de regels van het bouwbesluit.  
 
Door de brand heb ik schade. Wat moet ik doen? 
Als u schade heeft, neem dan contact op met uw eigen verzekeraar.  
 
Door de brand ben ik tijdelijk verhuisd naar een andere plek. Hoe word ik op de hoogte 
gehouden? 
U wordt op de hoogte gehouden door uw wijkconsulent. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact 
met ons op. 
 



Waar kan ik terecht met vragen? 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met deltaWonen via telefoonnummer 038 851 02 00 


