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door Frans Dreissen

ELSLOO – De opnieuw uitgestelde
oplevering van het verbouwde
Maaslandcentrum in Elsloo zorgt
voor commotie. De nieuwe ex-
ploitanten zijn vooral teleurge-
steld in de brandweer, die het ge-
bouw nog moet goedkeuren. Er is
geen gebruikersvergunning, waar-
door het centrum niet open kan.

Het Maaslandcentrum in Elsloo
had in het eerste weekeinde van
september de deuren moeten hero-
penen. De verbouwing/uitbreiding
is door omstandigheden echter
nog niet voltooid. Tot groeiende er-
genis van de nieuwe uitbaters.

Danielle en Joan Hollanders heb-
ben diverse evenementen en activi-
teiten waaronder een rommel-
markt, het personeelsfeest van de
gemeente Stein en de seniorendag
moeten cancelen, omdat ze nog
niet over de vereiste gebruikersver-

gunning van de gemeente beschik-
ken. Daar is eerst het groene licht
van de brandweer voor nodig.

„De contactman van de brand-
weer heeft ons anderhalve maand
geleden laten weten dat alles wel
goed zal komen”, vertelt Danielle
Hollanders. „Komend weekeinde
zijn het concert en de cd-presenta-
tie van Ivo van der Bijl. En die zijn
voor ons zowel commercieel als
qua reclame interessant. Twee we-
ken geleden had de brandweer ech-
ter kritiek op de tijdelijke nooddeu-
ren. Goed, nou zitten de echte
nooddeuren erin, maar is ons ver-
teld dat alles pas wordt goedge-
keurd als het hele pand klaar is. Als
we daarop moeten wachten, kun-
nen we wel inpakken. Via via heb-
ben we echter steun van een ande-
re brandweerman. Die zegt dat een
afgifte van een gebruikersvergun-
ning moet kunnen.”

De brandweer zegt in een reactie
op de kritiek te werken volgens

strikte procedures. „De exploitan-
ten hebben van ons een lijst gekre-
gen met daarin een aantal basale ei-
sen, zoals brandmelders, ontrui-
mingsplan, blusapparatuur en
nooddeuren”, zegt Wim Plug van
de brandweer. „Zolang dit soort za-
ken niet of niet helemaal in orde is,
kunnen wij niets goedkeuren.”

Het verbaast Plug dat via de voor-
zitter van de Stichting Maasland-
centrum een collega-brandweer-
man is benaderd voor een soort ‘se-
cond opinion’. „Het stoort ons
vooral dat er nu gesuggereerd
wordt alsof er binnen de brand-
weer twee uiteenlopende opvattin-
gen zouden bestaan.”

Vandaag voert de brandweer een
nieuwe keuring uit. Is alles in orde,
dan gaan de cd-presentatie en het
concert van zaterdag gewoon door.
Zo niet, dan wijkt zanger Van der
Bijl uit naar de Geleense Hanen-
hof. Hollanders: „Wij hebben dus
een ernstig probleem.”


