Ontruimingplan Jeugdhonk de Pekhoeve (Specifiek)
Sociaal Cultureel Centrum
De Pekhoeve
076-5602440

Dorpstraat 94

4851 CN

Ulvenhout

Alarmnummer: 112

Algemene voorbereiding:
Een voorwaarde voor een goede ontruiming is dat het plan bij iedereen goed bekend is
Wij kennen bij de Pekhoeve 3 soorten alarm, te weten:
1. Inbraakalarm (n.v.t.)
2. Rookalarm (intern)
3. Brandalarm (als glas handbrandmelder wordt ingeslagen)
Ontruiming kan plaats vinden bij:
Brand, Wateroverlast, Bommelding, Stormschade, Gaslekkage of ander soort calamiteiten.
Afhankelijk van de grootte van de groep gebruikers worden bij de ontruiming twee of meerdere hulpverleners uit
de groep aangesteld.
Het jeugdhonk maakt gebruik van de volgende ruimten:
Begane grond
0.4
Trappenhuis
0.5
Herentoilet
0.7
Damestoilet
Eerste verdieping
1.1
Gang
1.2
Computerruimte (tasruimte)
1.7
Jeugdhonk
1.8
Balustrade
1.12
Berging Jeugdhonk + Disco
Bij het jeugdhonk zijn in principe altijd minimaal twee begeleiders aanwezig. Een begeleider wordt bij een
ontruiming de coördinator en de anderen worden ontruimer. Voor aanvang van het gebruik van de Pekhoeve
moet dit bekend zijn bij de begeleiders.
Als gelijktijdig door anderen gebruik gemaakt wordt van de Pekhoeve kan het voorkomen dat de coördinatorrol
wordt opgenomen door de leiding van een grotere gebruikersgroep. Er is bij een ontruiming altijd slechts één
coördinator, herkenbaar aan het groene hesje.
Taken Coördinator:
• Controleert bij aanvang van het gebruik of in de keuken de volgende spullen aanwezig zijn: EHBO
doos, Sleutel meterkast, eventueel lijsten overige gebruikers, groene hesje, oranje hesjes. (Dit alles moet
hier blijven liggen)
• Heeft een lijst van andere vrijwilligers/leiding die aanwezig zijn en controleert of iedereen zijn taak
weet. Denk ook aan een EHBO-er.
• Heeft een lijst met telefoonnummers bij zich van de beheerder/ster of diens vervanger.
Anja de Koning: 076 - 561 00 40 of 06 - 36 33 54 44

Let op!! Elke persoon heeft de volgende 2 taken:
 1: Algemene taak:
Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw niet en ren niet
Waarschuw coördinator en geef de omvang en locatie van de brand of calamiteit door.
Bij rookontwikkeling blijf je laag bij de grond
Probeer eventueel een brand te blussen.

 2: Unieke taak:
Afhankelijk per persoon (Hierna genoemd).

Unieke taak Coördinator (groen hesje):
Overtuigt U van de situatie en geef dan pas het sein tot ontruiming en bel 112.
Bij gaslucht of elektriciteitsprobleem: pak de sleutel van de meterkast uit de keuken. Meterkast openen en
gaskraan sluiten of hoofdschakelaar uitschakelen.
Start ontruiming.
Muziek en overige apparatuur uit zetten.
Meld:
Er is een technische storing. Iedereen moet het gebouw verlaten en naar de verzamelplaats (het grote grasveld
voor de Pekhoeve) gaan.
Doe het groene hesje aan. Neem de lijsten overige gebruikers, de meterkastsleutel en de EHBO doos mee.
Belt de beheerder/ster van de Pekhoeve. Laat de doorgang (slagboom) vrijmaken t.b.v. de voertuigen van de
hulpverlening.
Ga zelf naar de verzamelplaats en laat iedere vrijwilliger zich hier bij jou melden.
Jij alleen, meldt de ontstane situatie aan de hulpverlening. Niemand anders.

Unieke taak Ontruimers (oranje hesjes):
Doe de algemene taak
Doe een oranje hesje aan.
Maak de uitgangen vrij (zie vluchtplan) en stuur iedereen naar de verzamelplaats. Gebruik de normale weg via
de trap en de buitendeur aan de Dorpsstraatzijde. Alleen als deze weg is geblokkeerd of belemmerd (bijv. door
rook), dan moet de alternatieve vluchtweg worden gebruikt welke uitkomt in de grote zaal.
Controleer of iedereen het Jeugdhonkgedeelte heeft verlaten. Let hierbij ook op de balustrade, de berging, de lift,
de opbergkast en de toiletten beneden.
Verlaat als laatste dit gedeelte en meld je bij de verzamelplaats aan de coördinator en blijf hier. Stel iedereen op
hun gemak.

