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Bel voor meer informatie met het publieksnummer: 

.................................. 

*Laatst bijgewerkt:  datum, tijd* 

 

Informatievoorziening 

Er worden op geregelde tijden informatiebijeenkomsten voor bewoners georganiseerd in het ... Hotel. 

Wij informeren u tussentijds via www.......nl en via het speciale informatiepunt. U wordt dus niet 

persoonlijk gebeld of uitgenodigd. Alleen in dringende gevallen nemen wij contact met u op. 

 

Informatiebijeenkomsten 

Woensdag (datum) om 11.00 uur in het ... Hotel: Laatste stand van zaken en meer informatie 

over spullen uit uw woning halen. 

Donderdag (datum) om 11.00 uur in het... Hotel: Laatste stand van zaken en resultaten 

bouwtechnisch onderzoek en duidelijkheid over eventuele terugkeer naar uw woning. Ook vertellen we 

u meer over de hoogte van de vergoeding van de verzekering. 

 

Ik kom net thuis, waar moet ik heen? 

Bel met (tel nr). Daar kunt u zich registreren en krijgt u verdere instructies. U kunt zich ook bij de 

speciale informatiebalie in het ... Hotel melden. Daar is tussen 8.00 en 21.00 uur altijd iemand 

aanwezig. 

 

Speciale informatiebalie ... Hotel 

Open van 08.00 tot 21.00 uur. Vertegenwoordigers van gemeente ... en corporatie ... organisaties 

voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) helpen u bij vragen. 

 

Kan ik persoonlijke bezittingen uit mijn woning ophalen? 

Ja, u kunt woensdag (datum) kleine persoonlijke bezittingen uit uw huis halen. Bent u nog niet gebeld 

of ingepland? Bel (tel nr). Dan wordt u nog voor vandaag ingepland. 

 

Kleren en andere zaken aanschaffen 

Uw eigen (inboedel-)verzekering voorziet hierin. Neem contact op met uw verzekeraar. Voor een lening 

kunt u zich melden op het Stadskantoor van de gemeente ............ (adres). Belangrijk is dat u de 

bonnen bewaart. Kleding kunt u ophalen bij de Kringloopwinkel (adres). Deze winkel is vanaf 9.00 uur 

open. Hier kunt u met het busje naartoe. 

Vervangende woonruimte 

Het blijft voor u noodzakelijk om vervangende woonruimte te zoeken. U kunt dat zelf regelen via 

familie of vrienden. Is dat niet mogelijk dan kunt u voor hulp terecht bij de gemeente en de corporatie. 

De komende twee dagen is altijd iemand aanwezig in het ... Hotel die uw vragen kan beantwoorden. 

 

Crisiscommunicatie  

Voorbeeld veelgestelde vragen  
bij ontruiming  

http://www.leeuwarden.nl/


 

 Crisiscommunicatie  

Voorbeeld veelgestelde vragen  

bij ontruiming  

2/5 

Als ik op een andere locatie heb gelogeerd, kan ik die kosten declareren? 

Deze kosten kunt u niet declareren bij de corporatie of gemeente. Uw inboedelverzekering kan hierbij 

helpen. Neem contact op met uw verzekeraar. 

Is er ook speelgoed voor kinderen? 

Er ligt speelgoed op de eerste etage van het ... Hotel, zaal Londen. 

 

Thuiszorg 

Bewoners die normaal gesproken Thuiszorg ontvangen kunnen dit aanvragen bij het speciale 

informatiepunt in het ... Hotel. 

 

Is er eten geregeld voor de mensen die verblijven in het Hotel? 

Ja, om 13.00 uur is er een lunch, om 18.00 uur is het avondeten. De bewoners krijgen vijf 

consumptiebonnen per persoon per dag.  

 

Ik zit in het Hotel en wil op internet, kan dat? 

Ja, in de hal van het Hotel staan twee computers die vrij te gebruiken zijn. 

 

Is de flat toegankelijk? 

In ieder geval tot donderdag blijft de flat gesloten. Houd er rekening mee dat het langer kan duren.  

 

Zijn mijn bezittingen veilig? 

De flat wordt de dag en de nacht bewaakt. Het gas is afgesloten, de elektriciteit niet. 

 

Registratie 

Verzoek aan bewoners van de flat die zich nog niet geregistreerd hebben dit alsnog te doen bij de 

speciale balie in het Hotel. Wijzigt u van locatie, geef dit dan ook bij deze balie door. 

 

Er woont een familielid in de flat. Waar is dit familielid?  

Nog niet iedereen heeft zich gemeld of geregistreerd. We hopen dinsdag een compleet overzicht te 

hebben. De meeste mensen zijn ondergebracht bij familie, vrienden of ze verblijven in het Hotel. Belt u 

met (tel nr) voor meer informatie. 

 

Kan ik mijn medicijnen ophalen? 

U kunt niet in uw woning. Voor medicatie kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze kan een 

nieuw recept uitschrijven. Voor medicatie kunt u naar uw eigen apotheek. Na 17.00 uur is de 

spoedapotheek open in (adres) en bereikbaar via de dokterswacht. Telefoonnummer dokterswacht is 

(tel nr). 

 

Wat is er geregeld voor huisdieren? 

Alle huisdieren zijn uit de woningen gehaald. Ze zijn overgebracht naar Dierenopvang ..... 

 



 

 Crisiscommunicatie  

Voorbeeld veelgestelde vragen  

bij ontruiming  

3/5 

Om hoeveel woningen gaat het? 

Het gaat om (adres) nr. 2 t/m 40. Dit zijn 100 woningen. 

 

Om hoeveel mensen gaat het? 

Het gaat om ongeveer 160 mensen die niet in hun woning kunnen komen. 

 

Wat is de oorzaak? 

Een technisch bureau onderzoekt de constructie van de flat. 

 

Resultaten onderzoek 

Donderdag (datum en tijd) is er een bijeenkomst in het ... Hotel over de resultaten van het 

bouwtechnisch onderzoek. Dan is er pas meer bekend of en wanneer u mogelijk terug kunt naar uw 

woning. Ook maken we dan het vervolg bekend.  

Zijn er ook andere gebouwen in de stad of elders in het land waar dit zou kunnen gebeuren? 

Dat wordt op dit moment onderzocht. 

 

Waar kan ik mijn schade melden? 

Neem eerst contact op met uw tussenpersoon voor de inboedelverzekering of direct met uw 

verzekeraar. Zij kunnen u verder helpen met de schadeafhandeling en geldzaken. Meldt u uw schade in 

ieder geval ook bij de verzekeringshulpdienst. Die kunt u 24 uur per dag bellen via telefoonnummer: 

(tel nr). Hulp bij het invullen van de verzekeringspapieren kunt u krijgen van de mensen van de 

formulierenbrigade. U vindt ze in het ... Hotel. 

 

Vergoeding 

Vandaag is er overleg met verzekeringsmaatschappijen. Er komt per huishouden een vastgestelde 

vergoeding. Hoe hoog dit bedrag wordt, weten we nu nog niet. 

 

Ik ben niet verzekerd 

Meld dit bij het Informatiepunt in het ... Hotel. U kunt ook contact opnemen met uw gebruikelijke 

contactpersonen. 

 

Financiële problemen? 

Als u op dit moment acute financiële problemen hebt, kunt u zich melden bij (naam, adres). Wij helpen 

u verder. 

 

Postbezorging 

Uw post, inclusief uw krant, wordt bewaard. U kunt deze, na legitimatie, ophalen bij (adres). Dit kan in 

de ochtend tussen 7.30 en 9.30 uur of in de middag tussen 16.00 en 18.30 uur. 
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Vervoer 

Er rijdt een pendelbus van het hotel naar de binnenstad en terug (niet volgens een tijdschema). 

Meld u bij het Informatiepunt, in het .., op de eerste verdieping, zaal Londen. 

Vervoer naar basisschool 

Er staat ’s ochtends om 8.15 uur een busje klaar voor het ... Hotel om de kinderen naar school te 

brengen. Op woensdag om 12.00 uur worden de kinderen opgehaald. 

Vervoer voor apotheek en andere dringende afspraken  

Meld u bij het Informatiepunt in het ..., op de eerste verdieping, zaal Londen. 

Fietsen 

Er staan fietsen klaar bij de ingang van het hotel. De sleutel kunt u, onder vermelding van uw 

kamernummer, bij de receptie ophalen.  

Opladers mobiele telefoons 

In het ... Hotel, op de eerste etage in zaal Londen, liggen verschillende opladers. 

Ik zit in de schuldsanering, hoe moet het met de lening die ik krijg? 

U kunt zich melden bij het Informatiepunt in het ... op de eerste etage, zaal Londen. Neem contact op 

met uw contactpersoon van de Kredietbank Nederland of Sociale Zaken van de gemeente. 

Spullen uit huis halen 

De hoofdbewoner mag de woning betreden. Het is belangrijk dat u goed ter been bent. Zo niet, dan 

kunt u iemand anders machtigen om uw belangrijke spullen op te halen. We proberen dat vandaag 25 

mei vóór 20.00 uur iedereen noodzakelijke spullen uit de woning heeft kunnen halen. 

Wat mag ik meenemen? 

U mag kleine persoonlijke spullen meenemen. Denkt u hierbij aan kleding voor ongeveer vier à vijf 

dagen, toiletartikelen, medicijnen, telefoonoplader en belangrijke papieren. U krijgt een checklijst mee 

met wat u wel en niet mag meenemen. 

Is er vervoer naar mijn woning? 

Indien u niet in de gelegenheid bent om zelf naar uw woning te gaan, dan kunt u gebruikmaken van de 

pendeldienst. Elk halfuur rijdt er een gratis bus van het hotel naar de flat. 

Waar moet ik mijn spullen in stoppen? 

U ontvangt twee canvas boodschappentassen waarin u uw spullen kunt meenemen. Indien u kinderen 

heeft, ontvangt u een extra tas. U krijgt ook een paar afvalzakken mee om uw afval uit de woning te 

halen. Wij zorgen voor containers waar u de zakken in kunt deponeren. 
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Hoe gaat het in zijn werk? 

U moet zich melden bij de beveiliging die bij de flat aanwezig is. Hier kunt u zich registreren met uw 

legitimatiebewijs. Als u geen legitimatiebewijs hebt, kunt u deze meenemen uit de woning. Na bezoek 

aan de woning kunt u zich alsnog legitimeren. Uit veiligheidsoverwegingen mag u zonder legitimatie 

uw spullen niet meenemen. 

Hoe kom ik in mijn woning? 

U wordt met een hoogwerker onder begeleiding naar de woning gebracht. U draagt hierbij 

valbeveiliging. Houd er rekening mee dat het wel spannend is. De hoogwerker komt tot aan de reling 

van de galerij, vanaf daar gaat u over het hekje en via een trapje van drie treden kunt u uw woning 

betreden via de voordeur. De galerij mag niet worden betreden. 

Is het veilig mijn woning te betreden? 

Het betreden van de woning rechtstreeks vanuit de hoogwerker is veilig. 

Is er elektriciteit in de woning?  

Er is wel elektriciteit in de woning, het gas is afgesloten. Dus uw koelkast en vriezer blijft werken. 

Moet ik nu ook huur betalen? 

De huur is met ingang van 1 juni stopgezet. 

Vergadering woningeigenaren 

Vrijdagavond 27 mei is er een vergadering van de vereniging van eigenaren. Hier wordt besproken hoe 

het verder wordt geregeld. De vergadering kan niet eerder omdat de uitkomst van het onderzoek naar 

de kwaliteit van de woning nog niet bekend is. U hoort zo spoedig mogelijk waar de vergadering 

plaatsvindt. 

Slachtofferhulp 

Slachtofferhulp is woensdag (datum) in het hotel aanwezig. Voor dringende zaken kunt u zich ook 

melden bij het Informatiepunt in het hotel, op de eerste etage, zaal Londen. 

Telefoonnummer 

Heeft u andere vragen over de instorting van de galerij, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met 

het telefoonnummer dat beschikbaar is gesteld: (tel nr). 

 


