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Onderwerp Aanvullende vragen brandweerkazerne Wouw

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in

de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder burgemeester N iederer/wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

Op onze vragen d.d.7 september 20L8 inzake plannen voor een andere locatie voor de Wouwse
Brandweerkazerne gaf u bij vraag2 als antwoord, op de vraag of deze plannen zijn besproken met de
werkgroep DNA en de Dorpsraadi "Ja, afgesproken is dat deze plannen onderdeel vormen van het
herontwikkelplan Geerhoek".
Uit het schrijven van de Dorpsraad (aan uw College), welke ik ook mocht ontvangen als vragensteller
(zie bijlage), als reactie op uw beantwoording, blijkt dat er formeel geen afspraak is. Sterker nog, er is
gemeld bij een overleg met de Dorpsraad, DNA Wouw en Wouw Vitaal dat huisvesting van de
Brandweer daar ongewenst is. Later is door DNA Wouw aangegeven dat de betreffende plannen "een
onzinnig idee" zijn vanwege veiligheid en aanwezigheid van een school met alle bijbehorende
verkeersstromen.

Aanvullende vragen:
L. Hoe rijmt u uw antwoord in relatie tot de reactie van de Dorpsraad?

ln uw beantwoording geeft u ook aan (op vraag 4) dat het eigenlijk onverstandig is om op die focatie
een brandweerkazerne te situeren. Het enige argument (antwoord op vraag 5) is herbestemming van
leegstaande gemeentelijke gebouwen.

2. Hoe maakt u de afweging tussen veiligheid voor uw inwoners enerzijds ten opzichte van
herbestemming van een gemeentelijk pand anderzijds?

Het bestaande gebouw (voormalige bibliotheek Geerhoek) zal bij herbestemming compleet gestript,
gerenoveerd, verhoogd en aangepast dienen te worden alsmede zal de directe omgeving heringericht
moeten worden. (op- / afrit/ parkeerplekken)

3. Kunt u een globale kostenraming geven (all-in) van deze volledige renovatie en kunt u ook bij
benadering aangeven wat nieuwbouw gaat kosten (op gemeentelijke grond)?

4. Kunt u, met behulp van de aangekondigde participatie ladder, aangeven welke partijen u gaat
informeren, raadplegen, laat adviseren, coproduceren of mee laat beslissen over de invulling
van deze locatie, de situering van de nieuwe brandweerkazerne en de totaliteit van het gebied
Geerhoek/Kloosterstraat? En op welk tijdstíp/plaats in het onderzoeks-/beslissingsproces?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Eric de Regt en Charl Goossens



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Wij zijn met de Dorpsraad Wouw en de werkgroep Vitaal Wouw een haalbaarheidsonderzoek
aan het maken voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Geerhoek en Basisschool De

Stappen: het project Vitaal Wouw. Een brandweerkazerne is één van de functies die
mogelijk in dit gebied een plek zou kunnen vinden. Zoals de dorpsraad en de werkgroep Vitaal
Wouw in hun brief aangeven, vinden zij dit een ongewenste oplossing. Dit heeft ertoe geleid

dat het project Vitaal Wouw vooralsnog geen brandweerkazerne intekent in de plannen die
momenteel worden uitgewerkt. Mocht de keuze voor een nieuwe locatie van de
brandweerkazerne vallen binnen het gebied rondom de Geerhoek en de basisschool De Stappen
dan gaat dit daarmee deel uitmaken van het project vitaal Wouw. De beantwoording van
eerdere raadsvragen doelt dan ook op deze mogelijkheid.

2. Veiligheid vormt een substantieel onderdeel van het onderzoeks- en besluitvormingsproces.

3. Ervaring van een soortgelijke nieuwbouw in andere plaatsen leert ons dat we rekening moeten
houden met een bouwsom van ongeveer €800.000 (exclusief grond).

4.Zie vraag 1. De zoektocht naar een goede oplossing voor de brandweerkazerne van Wouw is in
eerste instantie een apart traject dat in samenwerking met de brandweer wordt uitgevoerd.
Wij zullen uiteraard ook de Dorpsraad bij dit traject betrekken. Zoals onder 1. aangegeven is

één van de mogelijkheden daarbij het gebied van het project Vitaal Wouw. lndien de keuze voor
een nieuwe brandweerkazerne op het gebied Geerhoek valt, zullen wij het betrekken in het
project Vitaal Wouw.

Hooga

Namens college van Burgemeester en Wethouders,

Mr. J L. Niederer, Dr. A.A.B. Theunis,
Wethouder Ruimtelijke OntwikkelingBurgemeester


