
Brand op oudejaarsdag op het Anna Blamanplein, 31 december 2015 

Tot onze grote spijt hebben we het jaar 2015 wel op een negatieve manier 
moeten afsluiten. Er heeft namelijk weer brand gewoed in een van onze 
Hopjes, die op het Anna Blamanplein. Elk jaar voor oud en nieuw wordt 
er gelukkig weer in de wijk gesproken over de beveiliging van openbare 
objecten in de wijk Transvaal. Maar ook dit jaar werden wij slechts half 
gehoord. Er is vanuit de gemeente en andere instanties hun best gedaan 
om buurt preventie teams op te richten in de wijk die ervoor dienden te 

zorgen dat Transvaal het nieuwe jaar 
ongeschonden in komt. Deze BPT’s kunnen 
alleen helaas niet overal tegelijk zijn, 
hierdoor is het dus toch weer mis gegaan. Dit 
ondanks de vele verzoeken die wij hebben 
gedaan voor camerabewaking. Hassan, de 
medewerker op het Anna Blamanplein heeft meerdere malen 
aangegeven dat de camera, die hangt op de bovenste verdieping 
van de hoge flat op het Anna Blamanplein, veel te hoog hangt. De 
mensen op de grond lijken net mieren. Dit blijkt ook weer uit het 
onderzoek waarbij de politie niet met zekerheid een dader kan 
aanwijzen, omdat 
het beeldmateriaal 

niet toereikend is. Dit nu al voor de tweede 
keer!! Wij als Stichting zijn hier de dupe van, 
vooral omdat wij voorafgaand aan dit incident 
nog eens onterecht onze verzekering zijn 
uitgezet omdat het volgens de verzekeraar een 
te groot risico was om na de rellen van april, 
objecten in Transvaal te verzekeren. Bij onze 
nieuwe verzekering kunnen we de claim dus 
ook nog niet indienen uit angst om dan direct 
weer uit de verzekering gezet te worden.  

En nu, is Hassan de afgelopen weken druk bezig geweest om het Hopje in ere te herstellen, de 
materialen weer schoon te maken en het pand weer te witten. Voor het komend jaar gaan wij 

kijken om de jongeren die dit soort streken uithalen beter in kaart 
te brengen en hier ook een band mee op te bouwen om dit in het 
vervolg te kunnen voorkomen. Verder gaan wij er in 2016 nog 
harder bij de gemeente achteraan om op de juiste plekken 
camerabewaking aan te vragen zodat de mensen die hiervoor 
verantwoordelijk zijn ook de verantwoording voor hun acties gaan 
dragen. Wij zitten nog wel met een rekening die wij graag betaald 
willen zien door de daders. Dus hopelijk blijft de politie, waar we 
aangifte hebben gedaan, op de zaak zitten. 

 


