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Geachte college 

In verband met diverse bezuinigingsronden in de jaren 90 en 2000 bij de gemeente Steenbergen 
is het voortbestaan van brandweerpost Kruisland meerdere keren ter sprake gekomen en 
onderzocht. 
Mede in verband met de veiligheid en onder druk van de inwoners heeft de gemeenteraad hier 
toen van afgezien. 

Bij het opstellen van een nieuw dekkings- en spreidingsplan door de regionale brandweer in 2012, 
waarbij de locaties van de kazernes en het aantal en soort brandweervoertuigen zijn bekeken, is 
ingezet op de fijnmazigheid van onze organisatie. Deze fijnmazigheid geeft onze organisatie de 
operationele kracht en de inwoners de zo gewenste veiligheid. 
Dit uitgangspunt impliceert dat het op korte en middellange termijn geenszins de bedoeling is om 
posten te sluiten. 
Momenteel wordt er zelfs bekeken of de taken van onze vrijwilligers uit te breiden zijn met 
voorlichting en controles of tot komplete dorphulpverleners. 

Om onze vrijwilligers hun taak goed uit te kunnen laten voeren is het noodzakelijk dat zij worden 
voorzien van een gedegen opleiding, goed materiaal I materieel en een goede huisvesting. 
Afgelopen jaren heeft brandweer Midden- en West Brabant dan ook geïnvesteerd in aanname en 
opleiding van nieuw en bijscholing van huidig personeel voor post Kruisland en zijn er diverse 
nieuwe en innovatieve materialen aanschaft voor brandbestrijding en hulpverlening. 
De regionale brandweer heeft voor de komende jaren een mantelovereenkomst afgesloten voor 
de aanschaf van een 24-tal tankautospuiten. Eén van deze tankautospuiten is ter vervanging van 
de huidige TS van de post Kruisland. De levering daarvan zal begin 2015 plaatsvinden. 
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De ingang van de kazerne in Kruisland is te laag voor de nieuwe generatie voertuigen en dient in 
verband hiermee aangepast te worden. 
De bouwkundige staat van de kazerne laat verder ook te wensen over. Zo is het dak van de 
remise niet geïsoleerd, met onnodige hoge stookkosten tot gevolg. 

Reeds in 2012 zijn de eerste gesprekken gevoerd m.b.t. de bouwkundige staat van de remise en 
de komst van een nieuw (hoger) brandweervoertuig. 

Hierbij wil ik u verzoeken de post Kruisland zodanig aan te passen dat deze voor de komende 
jaren als volwaardige brandweerpost binnen de regio Midden- en West- Brabant kan blijven 
functioneren. 

In de bijlage vind u in chronologische volgorde een overzicht van alle reeds gevoerde gesprekken 
en mailwisselingen van 2012 tot heden. 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 
De regionaal commandant van de Brandweer Midden- en West-Brabant, 
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datum brandweer gemeente 
2012 Martien Kats Benny Meijer Overleg 

Aangegeven die er geen reserve Ts geplaatst 
kan worden i.v.m. hoogte voertuig 1 kazerne. 
Tevens melding gemaakt van slechte staat van 
het dak. 
Isolatie noodzakelijk 

8okt. 2013 Martien Kats Bart van Est Mail van Bart naar Martien 
met verzoek voor een overleg i.v.m. 
onderhoudswerkzaamheden 
brandweerkazernes. 

23okt. 2013 Martien Kats Bart van Est 
Benny Meijer 

Overleg 
Onderhoud kazernes Steenbergen. 
Meegedeeld dat er eind 2014 nieuwe TS komt 
en diverse opties besproken. 
Isoleren dak mogelijk door TD gemeente in 
samenwerking metT.D. brandweer 

16 dec. 2013 Martien Kats Bart van Est Mail van Martien naar Bart 
Refererend naar overleg 23 okt. gevraagd naar 
stand van zaken zodat hij cdt. kan informeren 

18 dec. 2013 Martien Kats Bart van Est Mail van Bart naar Martien: 
Verzoek tot antwoorden op diverse geruchten. 

Variërend van een extra Combo tot mogelijk 
sluiten van de post 
Komen tot een weloverwogen besluit 

18 dec. 2013 Martien Kats Bart van Est Mail van Martien naar Bart 
Sluiting kazerne is niet aan de orde 
Geen Combo als CIV voertuig 
Bevestiging van levering voertuig en 
benodigde hoogte van 3.45 meter 

13 jan, 2014 Martien Kats Bart van Est Mail van Bart naar Martien 
Tekst "Ben bezig met voorbereiden aanpassen 
kazerne. De hoogte is duidelijk. Veranderd 
breedte ook nog?" 

18febr. 2014 Berrie de Groot John v.d. Hof Mail van John naar Berrie 
Heeft gehoord van problemen met kazerne 
Kruisland. Heeft hier nog nooit iets over 
gehoord of formeel over gezien. Vraagt om 
helderheid 

14 april 2014 Berrie de Groot Burg. Vos Overleg 
Verzoek vanuit burgemeester om schriftelijk 
verzoek tot verbouwing en bevestiging dat post 
Kruisland (voorlopig) blijft bestaan 


