Ontruimingsplan
In overleg met de gemeente Vlist is enkele jaren geleden een ontruimingsplan opgesteld volgens de
regelgeving van de overheid. Elk openbaar gebouw in Nederland dient in het bezit te zijn van een
ontruimingsplan. Het ontruimingsplan van de Hervormde Gemeente Stolwijk is goedgekeurd door de
brandweer. Regelmatig vindt controle plaats op het naleven van de voorschriften.
In het ontruimingsplan is o.a. opgenomen het maximaal aantal personen dat in de kerkzaal mag
worden toegelaten, in ons gebouw is dat 540 personen. Verder de te volgen procedures bij
calamiteiten, zoals het verlaten van het kerkgebouw en het verzamelen / opvangen van de bezoekers
buiten het gebouw. In onze situatie zijn er 3 verzamelplaatsen, 1 stuks buiten bij de hoofdingang en 2
stuks buiten bij de uitgang links en rechts van de preekstoel.
Er is een calamiteitencommissie die belast is met de ontruiming van het kerkgebouw en bijbehorende
werkzaamheden. De aanwijzingen van leden van deze calamiteitencommissie dienen door elke
bezoeker te worden opgevolgd. Deze ontruimingsleiders zijn herkenbaar aan een speciaal vest dat
verplicht is te dragen bij calamiteiten. De bordjes met pijlen op de zijwanden van de kerkzaal geven
aan in welke richting de kerkzaal verlaten moet worden. In ons gebouw zijn dat 2 blokken links en
rechts van de preekstoel en 1 blok van het achterste gedeelte van de kerkzaal inclusief de galerij. Bij
het uitvallen van de verlichting gaat automatisch de noodverlichting in werking zodat bezoekers zich
ook in het donker zich kunnen oriënteren op hun omgeving. Daarnaast is de geluidsinstallatie voorzien
van noodstroom zodat de ontruimingsleider van de calamiteitencommissie voor iedereen hoorbare
aanwijzingen voor het verlaten kan meedelen. De leden van de calamiteitencommissie beslissen in
overleg met de hulpverleningsdiensten, zoals b.v. brandweer of de verzamelplaats verlaten mag
worden en de kerkzaal wel of niet weer betreden mag worden. Als vluchtwegen om welke reden dan
ook geblokkeerd zijn staan de leden altijd in verbinding met hulpverleningsdiensten om aanwijzingen
over de situatie te verstrekken en gerichte acties te kunnen ondernemen.
In de hal van de hoofdingang is een plattegrond aanwezig met daarop aangegeven de blokken
(banken) en de vluchtroutes vanuit de kerkzaal naar buiten. Neemt u kennis van de inhoud van deze
informatie en laat u eventueel verder informeren door één van de leden van de
calamiteitencommissie.

