Datum
09/02/2017

Tijdstip
17.45 u.

PERSBERICHT
BRAND APPARTEMENTSGEBOUW KANNE
Om 23.30 u. vond er een uitslaande brand plaats in een appartementsgebouw langs de
Brugstraat in Kanne. De korpsen van Bilzen, Lanaken, Voeren en Maastricht zijn
onmiddellijk ter plaatse gekomen en alle inwoners zijn uit het appartementsgebouw
geëvacueerd. Eén dame werd bevangen door de rook en is voor verzorging naar het
ziekenhuis overgebracht, zij heeft intussen het ziekenhuis mogen verlaten. De oorzaak
van de brand is nog niet bekend en wordt onderzocht.
In het appartementsgebouw aan Brugstraat 7, 9 en 11 verblijven 26 personen. Acht
personen zijn vannacht opgevangen bij Hotel Limburgia in Kanne, 18 andere personen zijn
opgevangen door familie, vrienden of buren.
De crisiscel van de gemeente Riemst is samengekomen om 9 en om 16 uur om de situatie te
evalueren. Het appartementsgebouw met huisnummer 7 en 9 is voorlopig onbewoonbaar
door brand- en/of water- en rookschade. Het appartementsblok op huisnummer 11 is
gedeeltelijk onbewoonbaar. Om elk risico voor de bewoners en de buurt uit te sluiten heeft
een gespecialiseerd bureau stalen van het dak onderzocht op de aanwezigheid van asbest.
De resultaten geven aan dat er geen asbest aanwezig is.
Dit betekent concreet dat de 3 gezinnen die wonen in de appartementen in Brugstraat 11 die
niet beschadigd zijn, vanavond terug naar huis mogen. Het gaat om 2 alleenstaanden en een
gezin met 2 personen.
Het Sociaal Huis heeft voor 7 gezinnen (in totaal 13 personen) tijdelijk opvang gevonden en
bekijkt de komende dagen op welke manier zij ondersteuning kunnen bieden voor opvang op
lange termijn. Drie gezinnen (in totaal 5 personen) worden opgevangen door familie of
vrienden. Twee gezinnen (in totaal 4 personen) konden vandaag nog niet bereikt worden, het
Sociaal Huis volgt deze dossiers verder op.
-Einde persbericht -
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