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Makkinga  door de ogen van de 
burgemeester 
• 11.00 uur – Eerst melding brandweercommandant dat er mogelijk 

een ernstig incident was in Makkinga 
 

• 11.05 uur – Tweede contact: “Harry, dit is ernstig. Vier mensen in 
mestsilo” 
 

• 11.25 uur – Eerste bezoek aan locatie 
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• 11.30 uur – 12.00 uur  
 - Grip 1 ingesteld 
 - Contact Veiligheidsregio 
 - Bellen met collega Van Klaveren over bijstand op gebied van                          

communicatie. Wens: Peter Boomsma als adviseur 
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• 12.00 uur – 1e afstemmingsoverleg op gemeentehuis 
 

 - Wat is er aan de hand? 
 - Wat moeten we gaan doen? 
 
     - Veel persbelangstelling: communicatiemensen inroepen 
     -  Bewonersbijeenkomst? 
 
 - Wie gaat wat doen? 
 
     - OOV’er naar locatie Makkinga 
     - Woordvoering: politie de feiten, burgemeester ‘…..’ 
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• 13.30 uur – 2e afstemmingsoverleg  
 - Volledige bezetting: communicatiemensen Veiligheidsregio ook 

aanwezig 
 - Burgemeester ondersteuning Peter Boomsma 
 - Overige: website, sociale media, telefoon 
 - Voorbereiding bewonersbijeenkomst 
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• 14.00 uur – 15.30 uur 
• Burgemeester naar locatie  
 - korte gesprekken met hulpverleners 
 - gesprek met familie Lemmens 
 - interviews radio, televisie en schrijvende pers 
• Op gemeentehuis: team bezig om bewonersbijeenkomst en 

communicatietraject voor te bereiden 
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• 16.00 uur – 3e afstemmingsoverleg 
 - Verslag van activiteiten van de afgelopen uren 
 - Medewerkers gemeentehuis bieden aan om te helpen  
 - Organisatie bewonersavond: locatie geregeld, 300 brieven 

worden verspreid; burgemeester, politie, brandweer en 
slachtofferhulp doen kort het woord 

• Daarna: 
 - Burgemeester neemt contact op met burgemeesters van andere 

gemeenten waar de slachtoffers wonen 
 -  Contact met ondermeer CdK, agrarische organisaties 
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• 17.30 – 19.00 uur 
 - Burgemeester even naar huis: eten en toespraak voorbereiden 

voor de avond 
 - Voorbereidingen bewonersavond gaan door 
 - Briefing bewonersavond 
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• 19.30 uur – Inloop bewonersavond Makkinga 
• 20.00 uur -  Burgemeester, commandant brandweer en teamleider 

leggen korte verklaring af.  
 De sfeer: ‘ingetogen emotioneel’ 
• Toespraak van voorzitter dorpsbelang 
• 21.30 uur – Einde bijeenkomst 
• 22.00 uur -  Burgemeester staat pers te woord 
• 22.30 uur -  Nabespreking met team 
• 23.00 uur -  Thuis 
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Volgende dagen 
• 10.00 uur – Bijeenkomst gemeentehuis 
 - Nazorg Makkinga – contacten leggen 
 - Nazorg hulpverlening – Hoe loopt het? 
 - Communicatie 
  - Bedankbriefje naar hulpverleners en   

 gemeentepersoneel 
  - Verslag gemeenteraad 
  - Pers: woordvoerder geregeld, maar geen medianabranders 
 Burgemeester naar korps Oldeberkoop 
 Volgende dag: burgemeester naar bijeenkomst agrarische sector 

over Makkinga 
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Aanbevelingen 
• Burgemeester op locatie in dit geval goed 
• Goede begeleiding burgemeester 
• Zorg voor rustmomenten 
• Beter een paar goed opgeleide mensen, dan veel met een beetje 

of geen ervaring (expertteams) 
• Elk openbaar optreden goed voorbereiden 
• Nazorg: dorp, familie, hulpverleners 
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