Beoordeling 3 varianten brandweerpost Renswoude
09-10-2017 (aanvulling opmerkingen korps RWD)
Opgesteld: Joop Cozijnsen (brandweerpost Renswoude), Henk van Otterlo (VRU), Eric van der Sluijs
(Quadraat)
OPTIE 1. Nieuwbouw op bestaande locatie aan de Dorpstraat
VOORDEEL:
- Geen kruisende verkeersstromen met medegebruikers op het terrein.
- Volledig nieuwe bebouwing welke voldoet aan de eisen van de tijd voor het gebruik van de
brandweer.
- Beheerskosten installaties minimaal, energetisch goed gebouw.
- Instructieruimte kan ook geschikt gemaakt worden voor andere bijeenkomsten.
- Goede zichtbare locatie met een directe ontsluiting op de primaire hoofdwegen structuur
- Centrale ligging, goed en vanaf 2 zijden bereikbaar
- Fiets/voetpad gescheiden van openbare weg
- Voldoende parkeergelegenheid op locatie
- Geen grond aankopen door gemeente, is reeds eigendom.
NADEEL:
- Geen was- en oefenplaats, deze zal bij de gemeentewerf ondergebracht moeten worden.
(kijken of dit wel op locatie gerealiseerd kan worden achter de kazerne op de parkeerplaats,
tijdens oefenavonden komt 90% op de fiets) Dan wordt het een voordeel
Opmerking:
- Er zijn mensen speciaal verhuisd om snel op de uitruk te zijn.
- 95% van het korps spreekt voorkeur uit voor deze locatie, dus voorkeur 1 voor ons.

OPTIE 2. Nieuwbouw op locatie Barneveldsestraat, brandweerpost met de gemeentewerf
VOORDEEL:
- Geen kruisende verkeersstromen met medegebruikers op het terrein.
- Volledig nieuwe bebouwing welke voldoet aan de eisen van de tijd voor het gebruik van de
brandweer.
- Beheerskosten installaties minimaal, energetisch goed gebouw.
- Instructieruimte kan ook geschikt gemaakt worden voor andere bijeenkomsten.
- Goede zichtbare locatie met een directe ontsluiting op de primaire hoofdweg en structuur
- Multifunctioneel gebruik terrein
- Gezamenlijke was- en oefenplaats
NADEEL:
- Veel drempels in de Barneveldsestraat
- Weinig parkeerplekken voor uitruk, 17 man kan aan komen rijden
- Barneveldsestraat is smal en er rijden fietsers op rijbaan

-

Altijd naar N224 toe om dorpskern noord en zuid te bereiken, vooral bij AED inzetten
nadelig. Nu al meerdere levens kunnen redden omdat we na alarmering met 2a 3 minuten
met AED inzet kunnen aanvangen, vooral in Renswoude belangrijk ivm langere aanrijtijden
Ambulance

OPTIE 3. Nieuwbouw op bestaande locatie gemeentewerf aan de Molenstraat in combinatie met
de gemeentewerf
 Opmerking: ervan uitgaande dat er geen afvalinzameling meer plaats zal vinden op de
gemeentewerf.
VOORDEEL:
- Deels multifunctioneel gebruik bebouwing + terrein, gezamenlijk gebruik instructie- en
sanitaireruimten
- Gezamenlijke E+W installatie (investering en beheer)
- Gezamenlijke was- en oefenplaats
NADEEL:
- Kruisende verkeersstromen met de medegebruikers van de locatie
- Geen goede zichtbare locatie met een indirecte ontsluiting op de primaire hoofdwegen
structuur
- Groot deel van het terrein moet ten alle tijden bereikbaar en vrij zijn om de uitruk te
waarborgen
Opmerking:
Toen deze variant ter bespreking kwam werd er gelijk aangegeven dat deze variant al in een eerder
stadium afgewezen was en dit ook door de Jan van Dijk is bevestigd, onze postcommandant heeft dit
ook meegenomen in zijn toespraak bij de jaaravond in 2016. Hieronder de tekst die toen gebruikt is;
Aanpassingen kazerne.
Zoals de meesten al weten zullen de verbouwingskosten aan de kazerne dermate groot
worden waardoor nieuwbouw goedkoper is als verbouw. Er worden nu meerdere locaties
onderzocht voor nieuwbouw van onze kazerne.
Afgelopen week heb ik hierover nog contact gehad met onze gemeente secretaris Jan
van Dijk en het laatste nieuws is dat de locatie bij de openbare werken aan de
Molenstraat het niet gaat worden. Er worden nu alternatieve locaties in ons dorp
onderzocht. Graag wil ik bij deze gelegenheid nog even aan onze burgemeester meegeven
dat onze huidige locatie het beste uit het VRU onderzoek komt, waarbij meerdere locaties
zijn onderzocht en we meerdere redenen hebben waardoor we zeer gehecht zijn aan onze
huidige locatie.
Denk hierbij aan de opkomsttijd, de uitruktijd en de ruime toegang tot de overzichtelijke
N224, waardoor de veiligheid voor onszelf, wandelaars, fietsers, automobilisten en overige
verkeersdeelnemers zo goed als mogelijk wordt gewaarborgd.
Buiten deze belangrijke punten om ziet het er natuurlijk ook fantastisch mooi uit wanneer we
een mooie nieuwe kazerne mogen bouwen in het hart van ons mooie dorp! Maar het is
natuurlijk aan onze gemeente waar het gerealiseerd gaat worden en ik heb hierover goed
contact met de VRU en onze gemeente secretaris Jan van Dijk.

-

Hieruit wordt duidelijk dat de leden van Brandweer Renswoude deze locatie niet willen en
niet bespreekbaar is, gewoon een eigen gebouw waarbij we niet afhankelijk zijn van 3de in
dit geval de gemeentewerken. De leden kunnen voldoende redenen aangeven waarom deze
locatie niet geschikt is maar dit is in het verleden al gedaan en zijn bij Jan van Dijk bekend.

