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Datum 7 september 2018

Ondenverp Brandweerkazerne Wouw

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Ja, raadsvoorstel Bestuursrapportage 201 8

Beleidsterrein Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

ln de bestuursrapportage 2018 van uw Cotlege wordt metding gemaakt van een onderzoek, in
samenwerking met de brandweer, naar de mogetijkheden tot huisvesting van een brandweerkazerne
voor Wouw in de Ktoosterstraat 19a (gedeette huidige pand cuttureel centrum de Geerhoek).
Momenteel is ook een werkgroep uit Wouw (DNA van Wouw) samen met de Wouwse Dorpsraad juist
bezig met het maken van (andere) ptannen voor dit gebied. De fractie van de Roosendaatse Lijst
heeft dan ook enkete vragen over dit onderzoek.

1. ls het de bedoeting dat de brandweerkazerne in Wouw weggaat van de huidige locatie aan de
Donkenweg en zo ja, waarom en op wetke termijn?

2. Zijn de ptannen om mogetijk op het adres Kloosterstraat 'l9a een kazerne op te richten besproken

met de werkgroep "DNA van Wouw" en met de Wouwse Dorpsraad en zo ja, hoe zijn deze ptannen

ontvangen? Zo nee, waarom niet en gaat dit atsnog plaatsvinden?

3. Huisvesting op de vermetde locatie zal zeker gevotgen hebben voor de huidige "Geerhoek". Wordt

of is het bestuur van cuttureel centrum "de Geerhoek" betrokken bij het onderzoek, zo ja, in
wetk stadium? Zo nee, waarom niet?

4. Zoats u weet ligt naast de tocatie "Geerhoek" de basisschoot, de peuteropvang en de

kinderopvang. Acht u het bij voorbaat niet onverstandig, in de nabijheid van deze zeer drukke
locaties, (met name erg vee[ kinderen) een brandweerkazerne te situeren?

5. Onderzoekt u ook andere locaties in Wouw en zo ja, welke? (mogetijk ook de huidige?)
6. Wat is de tijdsptanning van het onderzoek?
7. Bent u bereid de Raad te informeren over de voortgang van het onderzoek?

Namens de fractie van de Roosendaatse Lijst,

Eric de Regt en Charl Goossens



Wii beantwoorden deze vraqen ats volqt

ls het de bedoeting dat de brandweerkazerne in Wouw weggaat van de huidige locatie aan de
Donkenweg en zo ja, waarom en op wetke termijn?
Antwoord: Ja. Dit verzoek is do@ de Brandweer gedaan omdat deze locatie niet langer votdoet
aan de eisen. De huurtermijn voor deze locatie loopt nog tot medio 2020.

2. Zijn de ptannen om mogelijk op het adres Ktoosterstraat 19a een kazerne op te richten besproken

met de werkgroep "DNA van Wouw" en met de Wouwse Dorpsraad en zo ja, hoe zijn deze ptannen

ontvangen? Zo nee, waarom niet en gaat dit alsnog ptaatsvinden?

Antwoord: Ja. Afgesproken is dat deze ptannen onderdeel vormen van het herontwikketptan
Geerhoek.

3. Huisvesting op de vermetde locatie zal zeker gevotgen hebben voor de huidige "Geerhoek". Wordt

of is het bestuur van cuttureel centrum "de Geerhoek" betrokken bij het onderzoek, zo ja, in
wetk stadium? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. Ktoosterstraat 19a behoort formeel niet tot buurthuis 'De Geerhoek'.

Kloosterstraat 19a was voorheen de huisvesting van de bibtiotheek. Voor het buurthuis is het juist
gunstig ats er gebruik komt in het leegstaande pand. Of dit de brandweer kan worden, wordt

momenteel onderzocht op technische en financiëte mogetijkheden. Vanuit dat oogpunt is in dit

stadium nog geen betrokkenheid van het bestuur van het cultureel centrum "de Geerhoek"

gevraagd.

4. Zoats u weet ligt naast de locatie "Geerhoek" de basisschoot, de peuteropvang en de

kinderopvang. Acht u het bij voorbaat niet onverstandig, in de nabijheid van deze zeer drukke
locaties, (met name erg veel kinderen) een brandweerkazerne te situeren?
Antwoord: Nee. Maar ook i.h.k.v. een omgevingsscan wordt dit onderwerp zorgvutdig afgewogen
in de onderzoeksfase.

5. Onderzoekt u ook andere locaties in Wouw en zo ja, wetke? (mogetijk ook de huidige?)
Antwoord: Nee. Dit is de enige eigendomssituatie van de gemeente in Wouw die op dit moment
geen bestemming heeft en a[ geruime tijd teeg staat. Qua m2 votdoet de ruimte aan het
gevraagde oppervtak. Behoud en herbestemming van gemeentetijke panden die geheel of
gedeettetijk leeg staan dragen bij aan de duurzaamheidsopgave van de gemeente.

6. Wat is de tijdsptanning van het onderzoek?
Antwoord: Naar verwachting wordt het onderzoek in de 1't" hetft van 20't9 afgerond

7. Bent u bereid de Raad te informeren over de voortgang van het onderzoek?
Antwoord: lk ste[ voor u te informeren over de eindconctusies van het onderzoek.

Het col van burgemeester en wethouders
Namens llt

Mr. J Niederer,


