
VERBOUWING BLIJKT FINANCIEEL NIET HAALBAAR 

Brandweerkazerne moet weg 
0/ 	 I 

voor 	w ou van vil latjes 
'S-GRAVELAND — De oude brandweerkazerne aan het 

Noordereind zal geheel gesloopt moeten worden om plaats 
te maken voor vijf appartementen voor alleenstaanden en 
onvolledige gezinnen. Dit kwam gisteravond naar voren 
bij de bespreking van de voorbereidingskosten voor het 
project. Burgemeester P. J. M. van de Walle liet de com- • 
missie openbare werken weten dat een verbouwing van 
de kazerne 'financieel onhaalbaar zou zijn. 

Zoals bekend wil de gemeente 's-Graveland de oude 
brandweerkazerne (een vroegere school) omzetten in 
kleine flatjes. Tijdens de begrotingsbehandeling duidde 
het collége dit al aan, maar op 25 januari ontbrak een 
gedetailleerde uitwerking van het voorstel. Sindsdien 
meldde deze krant meer details van het project. 

Burgemeester Van de Walle verklaarde dat er in eerste 
instantie aan gedacht was in het pand zes appartementen 
onder te brengen, maar voorschriften dat de berging in-
pandig dient te worden aangebracht, leidden tot een 
schets met vijf van deze flatjes. 

Het worden premiekoopwoningen. omdat „wij dachten 
dat voor de bewoners premiekoop sector goedkoper zou 
zijn". Overigens maakte de burgemeester duidelijk dat 
nog niet exact bekend is of de woningen wel haalbaar 
blijken te zijn. 

PvdA-fractievoorzitter Ad Kramer vroeg zich ten 
aanzien van deze plannen af, waarom zijn vraag tijden de 
begrotingsbehandeling hierover niet meer uitputtend 
beantwoord was. Het antwoord van de heer Van de Walle 
„dat wij tijdens de algemene beschouwingen nog niet 
zover waren" en dat daarom het antwoord op de vlakte  

bleef, bevredigde de socialist kennelijk niet. 
Ook op een nadere verklaring dat einde januari (toen de 

gemeente nog slechts dacht aan verbouwing van het 
pand) het gehele project nog financieel onhaalbaar leek 
reageerde hij nog enigszins ongelovig. "Pas vrijdag, na 
een paar bezoeken aan Haarlem, bleek dat het toch 
haalbaar was met nieuwbouw", aldus de burgemeester. 

Het lijkt zeker dat ook de raad in zal stemmen met het 
verlenen van het gevraagde voorbereidingskrediet van 
f 1000. Voor dit bedrag worden de schetsontwerpen nu 
verder uitgewerkt. Het nieuwe pand zal in ieder geval 
niet hoger mogen worden dan het bestaande gebouw. 

Koninginneweg 

Een ander woningbouwproject lijkt nu ook eindelijk 
van de grond te zullen komen. Aan de Koninginneweg, 
naast de Beatrixkleuterschool, vwil de gemeente nu toch 
twee kleine woningen bouwen, van het type zoals die al 
elders langs de Koninginneweg (bij Acoustical) staan. 

Dit nieuwe project komt in de plaats van het eerdere 
plan voor twee huizen van een ander type bij de school te 
bouwen. Ook hiervoor zal de raad vermoedelijk wel het 
f 10.000 grote voorbereidingskrediet willen verstrekken. 

Voor dit bedrag wordt ook een (noodzakelijke) 
bestemmingsplanwijziging voorbereid zodat 'de uit-
breiding van dè kleuterschool gelegaliseerd wordt en een_ 
woning aan de B. Udólaan. De geplande nieuwbouw: 
woningen krijgen twee slaapkamers, een wooneetkeuken 
én zullen in de premiekoopsector gebouwd worden. 
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