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Onderwerp 
Vragen ex art 61: “Brandweerpost Vlijmen” 
 
 
Geacht college, 
 
In de Scherper van woensdag 14 augustus 2013 lazen wij met verbazing een 
artikel over de brandweerpost in Vlijmen. Het artikel geeft aan dat de 
brandweerpost in Vlijmen door bezuinigingsplannen binnen de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord wordt uitgekleed. Het wagenpark wordt zodanig teruggebracht 
dat er nog maar één uitrukvoertuig over blijft. DMP Heusden vindt dit een 
zorgelijk plan. Het terugbrengen van het wagenpark heeft grote gevolgen voor 
de veiligheid van onze bewoners. Daarnaast zal de motivatie van de vrijwilligers 
afnemen waardoor de oprichting van een jeugdbrandweer en het behoud van 
de brandweerpost Vlijmen in gevaar zal komen.     
 
DMP Heusden ziet daarom graag de volgende vragen van onze fractie 
beantwoord: 
 

1. Is het college op de hoogte van deze bezuinigingsplannen van de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord?  

2. Is het college ook van mening dat deze plannen de veiligheid van onze 
bewoners en het behoud van de brandweerpost in gevaar brengt?  

3. Is het college bereid stappen te ondernemen richting Veiligheidsregio 
Brabant- Noord om deze bezuinigingsmaatregelen om te buigen? Zo 
ja, aan welke ombuigingen denkt u dan? 

4. Eerder heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord aangegeven een 
structureel tekort te hebben van 3 miljoen euro. Uit het artikel blijkt dat 
men structureel bijna 6 miljoen euro wil bezuinigen. Hoe is dit verschil 
te verklaren? 

5. Hoe kan het dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord in 2013 zodanig 
moet bezuinigen terwijl recentelijk aan de samenwerkende gemeenten 
binnen de regio is gevraagd om 2,3 miljoen euro van het positieve 
saldo (in totaal ruim 3 miljoen euro) uit 2012 toe te kennen aan een 
reserve opbouw voor locatie onafhankelijk bluswatervoorzieningen?  

 
In afwachting van uw antwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie DMP Heusden, 
Thijs de Laat 
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