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Onderwerp: Verkenning nieuwe huisvesting buitendienst in combinatie met nieuwe brand-
weerkazerne. 

Datum: 18 juli 2022 

Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed hebben we onderzoek laten doen. Hieruit 
is gebleken dat het verduurzamen van de gebouwen op de gemeentewerkplaats aan de Dijk-
welseweg la te Kapelle niet rendabel is. Daarom vindt momenteel een onderzoek plaats 
naar een nieuwe huisvesting voor onze buitendienst. 

Huidige brandweerkazernes ook verouderd 
Bovenstaande geldt ook voor de huidige brandweerkazerne in Wemeldinge en Kapelle. De 
kazernes zijn van het bouwjaar 1904 en 1935. Om in de toekomst de gebouwen gasloos te 
verwarmen, moeten we grote investeringen doen. Ook nemen de onderhoudskosten toe als 
de gebouwen verder verouderen. 

Gezamenlijk onderzoek met de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) 
Voor het onderhoud van beide brandweerkazernes zijn we ook verantwoordelijk. Daarom 
hebben we de Veiligheidsregio/brandweer Zeeland gevraagd om te verkennen of een combi-
natie van een nieuwe brandweerkazerne met de nieuwe huisvesting voor de buitendienst 
mogelijk is. Een eventuele gecombineerde huisvesting is beoogd aan de Wemeldingse 
Zandweg. Het management van de Veiligheidsregio/brandweer Zeeland heeft aangegeven 
hierin mogelijkheden te zien. 

Informatiebijeenkomst voor brandweervrijwilligers 
Tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 18 juli 2022 zijn de vrijwilligers van de brand-
weerploeg Wemeldinge en Kapelle geïnformeerd over de plannen voor een nieuwe huisves-
ting buitendienst. Met als optie de combinatie met een nieuwe brandweerkazerne. Ook over 
de wijze van besluitvorming en hoe de vrijwilligers hierbij betrokken worden zijn ze geïnfor-
meerd. De vrijwilligers zijn na het aanhoren van de plannen gevraagd aan te geven wat bij 
hun leeft en speelt. Hun mening achten we van groot belang bij het vervolg van de verken-
ning 

Vervolg 
Het voornemen is dat we na deze avond de verkenningsfase ingaan, waarbij nader onder-
zoek plaatsvindt. Hierbij zal de Veiligheidsregio met de vrijwilligers nadere afspraken maken 
hoe we hen daarbij het beste kunnen betrekken. Na afronding van de verkenningsfase kijken 
we of de optie gemeentewerkplaats in combinatie met een brandweerkazerne op de be-
oogde locatie daadwerkelijk reëel is om uit te werken of dat dit niet het geval is. 

Met vriendelijke groet, 
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