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Voorwoord burgemeester Marga Vermue
Op 16 september 2021 ontving u van ons een brief over de Engelse vliegtuigbom die is gevonden bij vakantiepark Zeebad in Breskens. West Zeeuws-Vlaanderen, waaronder Breskens, is tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. De gevolgen hiervan zijn nog steeds zichtbaar. Zo worden er in onze gemeente nog met
enige regelmaat explosieven gevonden.
Het ruimen van een vliegtuigbom is een hele operatie en vraagt om een nauwkeurige voorbereiding door de
betrokken (hulp)diensten. Er worden strenge veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van u en de
medewerkers die de bomruiming uitvoeren, te waarborgen. In deze brief ontvangt u meer informatie over
de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•

Tweede bom gevonden
Ontruiming 12 november 2021
Verklaring van afwezigheid
Uitnodiging informatieavond 15 oktober 2021
Informatie tijdens de bomruiming

Ik wil u alvast vriendelijk bedanken voor uw medewerking en ga ervan uit dat we samen deze bomruiming veilig kunnen laten verlopen.
Burgemeester Marga Vermue

Tweede bom
Tijdens het explosievenonderzoek is een tweede Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aangetroffen.
De bom is door de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) afgedekt en veiliggesteld. Op dit moment zijn er buiten deze
maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig en is er geen gevaar voor de omgeving. Deze vliegtuigbom wordt ook
op 12 november 2021 onschadelijk gemaakt en vernietigd op de springlocatie in Oostburg. Het explosievenonderzoek is nog niet
afgerond en loopt door tot en met de laatste week van oktober. Mocht er onverhoopt in de tussentijd nog een nieuwe bom worden
gevonden, dan communiceren wij hierover via onze gemeentelijke kanalen.

Ontruiming op 12 november 2021
De vliegtuigbommen worden 12 november door de EODD ter
plaatse onschadelijk gemaakt, naar de springlocatie in Oostburg
gebracht en daar vernietigd. Om de omgeving en de medewerkers
van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden uitgebreide
veiligheidsmaatregelen getroffen. In een straal van 200 meter rond
het werkgebied wordt het gebied ontruimd en door politie afgezet.
Dit betekent dat u op 12 november 2021 ‘s morgens uiterlijk om
08.00 uur uw huis en het afgezette gebied moet verlaten. U kunt
terugkeren naar uw woning als de bommen onschadelijk gemaakt
zijn en het afgezette gebied door politie/hulpdiensten wordt
vrijgegeven. Indien u niet in staat bent om voor 12 november een
tijdelijke verblijfplaats te regelen, dan kun u dit aangeven op bijgevoegd formulier. Samen met u zoeken we dan naar een oplossing.

Afgezet gebied

Verklaring van afwezigheid
Om de bomruimingen goed voor te kunnen bereiden, vragen wij u een verklaring van afwezigheid in te vullen en te ondertekenen.
U vindt de verklaring als apart document bij deze informatiebrief. Bij eerdere bomruimingen waarbij een ontruiming van toepassing
was, hebben we gewerkt met het inleveren van huissleutels. Deze volledig ingevulde en ondertekende verklaring van afwezigheid
vervangt het inleveren van uw huissleutels. U kunt de verklaring tot uiterlijk 15 oktober 2021 inleveren op één van de volgende
manieren:
•
•
•
•

Stuur het formulier retour middels bijgevoegde antwoordenvelop;
Scan het document en stuur het naar bomruiming@gemeentesluis.nl;
Lever het in tijdens de informatiebijeenkomsten op 15 oktober 2021;
Lever het in bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente, Nieuwstraat 22 in Oostburg.

Uitnodiging informatieavond vrijdag 15 oktober 2021
Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseren we een informatieavond over deze bomruiming in MFC de Korre in Breskens. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd. U heeft de keuze uit twee sessies:
•
•

Sessie 1: 18.30 tot 19.30 uur
Sessie 2: 20.00 tot 21.00 uur

Politie, medewerkers van de EODD en de gemeente geven deze avond een toelichting op de ruiming van de vliegtuigbommen. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. Ook kunnen we u deze avond, indien nodig, helpen bij het invullen van
de verklaring van afwezigheid. Wij vragen u om vooraf aan te melden voor deze informatieavond door een mail te sturen naar
bomruiming@gemeentesluis.nl of te bellen naar 140117. Geef hierbij aan naar welke sessie u komt en met hoeveel personen.
Let op: bij binnenkomst heeft u een coronatoegangsbewijs nodig.

Informatie tijdens de bomruiming
Op vrijdag 12 november 2021 houden wij u op de hoogte via onze gemeentelijke website en social media kanalen.
Heeft u vragen?
Kijk op onze website www.gemeentesluis.nl/bomruiming voor meer informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u
vervolgens nog een vraag? Stuur dan een e-mail naar bomruiming@gemeentesluis.nl.
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