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Beste bewoner(s),  
 
Onze gemeente is vandaag opgeschrikt door twee hevige explosies in een 
flatgebouw aan de Weegschaal in Bilthoven. Helaas zijn er enkele gewonden 
gevallen onder de hulpverleners. De bewoners zijn gelukkig ongedeerd omdat ze al 
eerder geëvacueerd waren door de brandweer. Die was eerder gealarmeerd voor 
een gaslekkage die was ontstaan naar aanleiding van werkzaamheden aan het riool.  
 
Grote schrik en ravage 
Wij zijn enorm geschrokken van de situatie en leven mee met alle betrokkenen. 
Onze aandacht gaat allereerst uit naar de slachtoffers en bewoners die zijn 
getroffen. Met hen leven we intens mee. Er is sprake van een ongekende ravage.  
Veel mensen hebben de beelden kunnen zien.  
Vanuit het hele land is er enorm medeleven en zijn er vele bemoedigende reacties.  
 
Geen gevaar meer 
Het woongebouw van 28 woningen is ontruimd en daar is het gas afgesloten. Het 
gebouw zelf wordt onderzocht en gestabiliseerd. De omgeving van het gebouw aan 
de Weegschaal wordt bewaakt en beveiligd. Buiten de afzetting is in elk geval geen 
gevaar. De omliggende gebouwen zijn inmiddels weer aangesloten op gas en 
elektriciteit.  
 
Vanavond nog werkzaamheden 
Om de gevaarlijke situatie zoveel mogelijk weg te nemen worden er vanavond nog 
beperkte sloopwerkzaamheden verricht om het gebouw verder te stabiliseren. Er 
zullen daarom bouwlampen en containers te zien zijn.  
 
Meer informatie 
Als direct omwonende heeft u wellicht ook vragen of zorgen. 
Woonstichting SSW 
Woonstichting SSW is vanavond nog bereikbaar tot 21.00 uur op (030) 220 58 33 en 
morgen vanaf 08.00 uur 
 



2 
 

Klantcontactcentrum gemeente 
U kunt voor de laatste informatie terecht op de website van gemeente De Bilt: 
www.debilt.nl/explosie 
Het Klantcontactcentrum van de gemeente is vanavond bereikbaar tot 22.00 uur via 
(030) 228 9411 en morgen vanaf 8.30 uur. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Woonstichting SSW    Gemeente De Bilt 
 
 
mr. drs. Danny Visser    mr. S.C.C.M. Potters 
directeur-bestuurder    burgemeester 
 

http://www.debilt.nl/explosie

