
 

 

Het College van burgemeester en wethouders 

Postbus 900 

6040 AX Roermond 

 

Roermond, 11 januari 2019 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 43 RvO. m.b.t. veiligheid escape rooms  

 

Geacht College, 

Een tragisch ongeval in Polen kostte vijf tienermeisjes het leven. De dames waren 

opgesloten in een escape room waarin brand ontstond. Doordat er geen nooduitgang 

aanwezig was, konden deze dames niet geëvacueerd worden. Een escape room is 

een activiteit waarbij je opgesloten wordt in een ruimte. Aan de hand van puzzels en 

raadsels zul je een uitweg moeten zien te vinden. 

Na het drama in een Poolse escape room zijn er onder spelers in Nederland zorgen. 

Hoe veilig is het superpopulaire uitje voor collega’s en vrienden, dat bijna iedereen 

weleens speelde? Nederland telt ongeveer 800 escape rooms volgens de berichtgeving 

in de AD. (https://www.ad.nl/binnenland/ook-in-nederland-onveilige-

escaperooms~aceb729d/)  

DENK Roermond maakt zich grote zorgen om de veiligheid in de escape rooms. Ook 

omdat gemeente Roermond geen vast beleid heeft om eisen te stellen bij het realiseren 

van escape rooms. Zowel digitaal als aan het loket kon geen enkele persoon informatie 

verstrekken over strikte eisen voor een escape room. De eisen die werden opgenoemd, 

waren met name eisen die betrekking hadden op bestemmingsplan, parkeernorm of 

woon- en leefomgeving. 

1: Hoeveel escape rooms zijn er binnen de grenzen van Roermond? 

2: Welke eisen hanteert de gemeente Roermond bij het afgeven van vergunningen voor 

een escape room?  

https://www.ad.nl/binnenland/ook-in-nederland-onveilige-escaperooms~aceb729d/
https://www.ad.nl/binnenland/ook-in-nederland-onveilige-escaperooms~aceb729d/


3: Worden er eisen gesteld aan brandveiligheid; bijvoorbeeld speciale deuren, speciale 

uitgangen of bepaald soort materiaal. Zo ja, wat zijn deze eisen en door wie zijn deze 

bepaald? Zo nee, waarom niet?  

4: Op welke manier voert de gemeente Roermond toezicht op de veiligheid in escape 

rooms?  

5: Hoeveel controles zijn er per jaar vanaf 2016 uitgevoerd om te controleren of de 

escape rooms zich wel aan de regels houden?   

6: Oprichter van het Platform Escape Rooms Nederland geeft aan dat er veel 

verschillen zijn in regelgeving en controle in verschillende gemeentes en regio’s. Is het 

college bereid om binnen de veiligheidsregio een regionale aanpak te bespreken 

waardoor het voor de ondernemers ook duidelijk wordt aan welke eisen zij moeten 

voldoen? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Selami Coskun 

Raadslid DENK 

 


