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Laten we met het goede nieuws beginnen: Sinds september hebben we een voorlopige  

woonbestemming gekregen van de gemeente. Het minder goede nieuws voor ons en 98 

omwonenden (woningen)  is dat we voorlopig nog niet mogen beginnen met het verbouwen van 

delen van de brandweerkazerne tot woningen. 

Omwonenden hebben namelijk het recht om na het verstrekken van de woonbestemming bezwaar 

te maken. Totdat die bezwaren zijn weggenomen mogen we nog niet beginnen met het bouwen van 

de woningen. 

Van de 100 omwonenden (woningen) hebben 2 buurtbewoonsters een gezamenlijk bezwaarschrift 

ingediend tegen onze woonbestemming. Helaas net geen 100% score. Hierdoor hebben wij nu met 

een minimale vertraging te maken van 7 maanden (vanaf september).  Totdat de bezwaren zijn 

weggenomen mogen wij niet beginnen met verbouwen. Wij verwachten dat wij medio mei 2019 

mogen beginnen met het bouwen van woningen in de brandweerkazerne. Hiervoor hebben wij 2 jaar 

ingepland na het verkrijgen van de definitieve woonbestemming.  

Tot die tijd mogen wij enkel verder gaan met het verwijderen van achterstallig onderhoud en het 

verbeteren van de werkplekken van onze huidige huurders. 

Hier zijn we dan ook al volop mee bezig, zie hieronder voor het fotoverslag. 

 



Afgelopen zomer tot nu hebben we benut om de buitenkanten op te knappen van de gebouwen B en 

C. Alle 6 de oude garagedeuren zijn vervangen door nieuwe geïsoleerde garagedeuren. Van gebouw 

B zijn al 2 gevels schoongemaakt, gerepareerd en geverfd.  

 

 



 

 



 

Van gebouw C zijn alle gevels schoongemaakt, gerepareerd en opnieuw geverfd. 

 



 

 



 

 



 

 



Van gebouw E is de gevel grenzend aan gebouw C schoongemaakt, gerepareerd en geverfd.  

 

 



 

 



 

 



Ook zijn al 3 zijdes van de toren schoongemaakt en gerepareerd. De muren zijn behandeld en 

opnieuw gevoegd omdat er sprake was van veel doorslaand vocht aan de binnenzijde van de toren. 

Vervolgens is de toren opnieuw geverfd.  

 

 



 

 

De oude openslaande deuren uit 1921 hebben we gerepareerd en zodoende kunnen behouden. 

 



 

 


