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Inspectierapport n° 6 

 

Datum inspectie:   15-08-2022 

Datum rapport:   15-08-2022 

Calamiteit:   Brand 

Bedrijfspand, 

op het volgende adres: 

Trakelweg 72, 8800 Roeselare. 

  

Aanwezigen/contactpersonen 

 

Inleiding 
Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van een door SGI Compliance uitgevoerde inspectie 

in opdracht van Stad Roeselare. 

 

Inspectie week 3 na de brand  

1 week na afronding sanering openbaar domein 

Opgesteld naar eer en geweten door deskundige  

namens SGI Compliance 

   

dhr. Peter Nagels   

Deskundige   

opgemaakt te Aartselaar, 15-8-2022 

partij  contact Aanw.  partij contact Aanw. 

Stad Roeselare  Burgemeerster dhr. Kris Declercq.   SGI Compliance dhr. Peter Nagels  

 Algemeen 
directeur 

dhr. Geert Sintobin    dhr. Jérôme Moureau  

 Communicatie dhr. Delphan Deroo   Polygon dhr. Jo Van Pee  

 Handhavings-
ambtenaar 

dhr. Thomas Verschuere    dhr. Cihan  

        

http://www.sgicompliance.be/
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1 Resultaten 

1.1 Staalname brokstukken vezelcementen dakbedekking  

• Er werden in deze fase geen bijkomende monsters genomen 

 

1.2 Staalname (kleefstalen) op kritieke plaatsen  

• Er werden in deze fase geen bijkomende monsters genomen 

 

1.3 Adviesverlening ter beperking van vezelverspreiding naar derden 

a) Genomen veiligheidsmaatregelen op datum van inspectie: 

• Regelmatig bevochtigen van neergekomen dakbedekking (golfplaten), overeengekomen met 

eigenaar. 

• Afbakenen van de toegang tot perceel brandhaard (poort aan loodsen werd volledig 

afgesloten) 

 

b) Te nemen veiligheidsmaatregelen tov derden 

• Verplicht gebruik van PBM’s bij betreding van perceel brandhaard (gelaatsmasker met P3-

filter, stofdichte overal type 5/6, laarzen/overschoenen, handschoenen). 

 

c) Tussentijdse opvolging en controle 

De contaminatieperimeters dienen in afwachting van sanering op geregelde tijdstippen te worden 

gecontroleerd (periodiciteit te bepalen, rekening houdend met wijzigingen in (weers)omstandigheden 

(wind, zwaar verkeer, andere activiteiten,…).  

Voornamelijk sterke wind, of luchtverplaatsingen kunnen ervoor zorgen dat stof, flinters en stukken 

migreren, en grotere oppervlaktes contamineren dan initieel het geval was.  In functie van de 

vaststellingen moeten de contaminatieperimeters aangepast worden, of dienen bijkomende 

maatregelen genomen te worden (instellen veiligheidsperimeter, correctieve acties,… ). 

 

Op het openbaar domein aan de site werd geen bijkomende neerslag opgemerkt. 
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1.4 Visuele inspectie ter bepaling van de verspreiding door 
weersomstandigheden  

Aangezien de kans bestaat dat flinters in bomen zijn terechtgekomen en deze bij gevolg opnieuw 

kunnen worden verspreid door toedoen van veranderende weersomstandigheden (wind) werd een 

bijkomende inspectie gedaan van het openbaar domein. 

Op enkele plaatsen werden nog sporadisch flinters waargenomen. De hoeveelheid was zeer beperkt 

er werd op het moment van inspectie verwijderd. 

Kruispunt Guidogezellelaan en Zonnebloemlaan :  

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd. 

 

 

Deken de Saegerplein :  

Op 2 locaties werd 1 flinter waargenomen 

dewelke meteen werd verwijderd. 

  

Kruispunt Jan Breydelstraat en Rumbeeksestnwg (graspleintje) :  

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd. 

 

 

 

Jan Breydelstraat :  

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd. 

 

 

 

Constantijn Duboisstraat :  

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd. 

 

 

Kruispunt Vijfwegenstraat en t Motje:  

1 flinter dewelke meteen werd verwijderd. 

 

 

Het plan met weergave van de waarnemingen is opgenomen in bijlage 1. 

 

Conclusie : een bijkomende reiniging van het openbaar domein is niet noodzakelijk. 



 

CALAMITEIT  inspectierapport n° : 6 
project:  122841801 - Bedrijfspand, Trakelweg 72 - Roeselare. pagina  3 van 3 

Bijlage 2 :  Plannen  

Bijlage 2a : Inspectie openbare weg 

 

Waarbij :  

 
Plaats waar 1 enkel stukje werd opgemerkt en meteen werd verwijderd. 

 Onderzochte perimeter 

 


