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Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad 

 
Onderwerp: 
 

Voorgenomen huisvesting OBS De Straap in wijkhuis De Brem 

Datum 27 maart 2016 
Partij: Helmond Aktief 
  
Bijlage: 13 
Ingekomen brief griffie: 29 maart 2016 
Antwoord college: 19 april 2016 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
Naar aanleiding van de ontstane onrust onder de gebruikers van Wijkhuis de Brem en de positie van de 
Belangengroep (repaircafe) Rijpelberg met betrekking tot de plannen voor de verhuur van een ruimte door 
OBS de Straap in Wijkhuis de Brem maakt de fractie Helmond Akties zich grote zorgen en hebben wij de 
volgende vragen: 
  
Het College is voornemens om OBS de Straap te huisvesten in Wijkhuis de Brem. 
 
Wat zijn hiervan de gevolgen voor Wijkhuis de Brem? Welke bouwkundige aanpassingen moeten er gedaan 
worden? Welke kosten zijn hieraan verbonden? 
 
Wat zijn hiervan de gevolgen voor de huidige gebruikers van wijkhuis de Brem en de Belangengroep 
(repaircafe) Rijpelberg? Het kan en mag niet zo zijn dat voor het repaircafe geen plaats meer is. Kunnen zij 
optimaal gebruik blijven maken van het wijkhuis?  
Zo ja, hoe denkt het College dit te realiseren? 
 
Zo nee, voor welke activiteiten en gebruikers is er dan volgens het College geen ruimte meer? En hoe wordt 
hier dan vervolgens op geacteerd? 
  
Zijn er ook andere locaties dan Wijkhuis De Brem onderzocht voor de huisvesting van OBS de Straap? 
Zo ja, welke locaties? Waarom achtte het College deze locaties niet geschikt? 
 
In afwachting van uw antwoorden, 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie Helmond Aktief 
Jan van Aert 
Theo van Mullekom 
Berry Smits  
Gerard van Vugt 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
1. Openbare basisschool De Straap heeft medio 2015 de wens geuit om voor 5 jaar de voormalige 

jongerenruimte in de Brem te huren. Deze ruimte zou dan geschikt gemaakt moeten worden. Deze 
gebouwelijke aanpassing zou gecombineerd kunnen worden met een reeds geplande flinke 
onderhoudsbeurt van De Brem (waaronder vervanging lift, buitenkozijnen, brandmeldcentrale en dak 
ventilatoren). Op dit moment worden meerdere opties besproken met De Straap, Belangengroep 
Rijpelberg en de Lev-groep, Die verschillende opties kunnen tot verschillende gebouwelijke 
aanpassingen leiden. Op dit moment kunnen we u dan ook nog geen inschatting van de kosten geven.  

2. en 3 De huidige gebruikers (yoga, huiswerkbegeleiding, kinderclub en repaircafé) moeten uiteraard 
gebruik kunnen blijven maken van het wijkhuis. De (voormalige) jongerenruimte werd in de afgelopen 
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jaren slechts zeer beperkt gebruikt. Concreet maakt het repaircafé op dit moment 3 dagdelen per maand 
gebruik van deze ruimte en de yoga vindt wekelijks op de maandagochtend plaats. Het repaircafé kan 
gebruik maken van de grote zaal en ook voor de overige gebruikers is er een alternatieve ruimte. We 
denken mee over eventueel extra materiaal dat hiervoor nodig zou kunnen zijn (bescherming vloer of 
karretje om zware materialen te verrijden).Volgens de beheerder van de Brem biedt de locatie 
voldoende ruimte voor alle gebruikers.  

4. In overleg met de school is gekeken naar alternatieve locaties. Andere locaties zijn niet geschikt  
bevonden onder meer in verband met de afstand tussen school en dislocatie. De school wil graag 
dichtbij de hoofdlocatie een ruimte waar zij hun leerlingen les kunnen geven. Het gebruik van deze 
ruimte door de school kan een win-win situatie zijn, voor zowel de school als voor het wijkhuis.  

 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geantwoord. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert 
 


