Geachte voorzitter, raadsleden, collegeleden en andere aanwezigen.
Het voornemen van het college tot sluiting van de brandweerpost Lage Mierde en de
brandweerzorg te organiseren vanuit de brandweerpost Reusel heeft de afgelopen tijd voor veel
onrust en commotie gezorgd. Dit is zonder twijfel bij u allen bekend. Het herhalen van eerder
geuite meningen en standpunten lijkt ons in deze overbodig.
De Dorpsraad Hooge Mierde maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid in de kleine kernen bij
sluiting van de brandweerpost De Mierden.
Het college is tot het besluit gekomen naar aanleiding van het Dekkingsonderzoek Reusel-De
Mierden van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, gedateerd 24 juni 2010. Uit het onderzoek
blijkt dat de veiligheid er voor de kernen Hooge en Lage Mierde op achteruitgaat. Wij zijn van
mening dat als er een alternatief wordt geboden dit nooit ten koste mag gaan van het huidige
veiligheidsniveau. Een achteruitgang is niet acceptabel.
In het rapport wordt onderzocht of de brandweerzorg nog acceptabel is na sluiting van de post De
Mierden. Naar onze mening zou onderzocht moet worden wat er nodig is om in alle kernen de
huidige veiligheid te waarborgen en eventueel verbeteren. Ons inziens kan dit alleen met een
operationele post De Mierden, het opleiden van nieuwe vrijwilligers en zonodig het handhaven
van de dubbele alarmering.
Het college blijft bij het voornemen tot sluiting van de brandweerpost Lage Mierde met ingang van
1 juli 2011. De reden hiervan in gelegen in het feit dat er een structureel tekort aan vrijwilligers is
waardoor niet in alle situaties een verantwoorde en bedrijfszekere basisbrandweerzorg geleverd
kan worden. Tijdens de informatiebijeenkomst van 18 mei is een werkgroep geformeerd dat een
onderzoek zou instellen naar de juistheid van de gebruikte cijfers. Het resultaat van dit onderzoek
is ons momenteel niet bekend en evenmin uit de stukken op te maken.
In hoeverre is het resultaat van deze werkgroep van invloed op de inhoud en conclusie van het
rapport? Kunt u als Raad, nu er nog geen duidelijkheid bestaat over de juistheid van de gebruikte
cijfers, een betrouwbare en verantwoorde zienswijze uitbrengen?
In het voorgenomen besluit geeft het college aan de wens te hebben om de First Response in de
Mierden op een adequaat niveau te handhaven en het belangrijk te vinden de vrijwilligers van de
Post De Mierden hierbij te betrekken. Naar onze mening is het behoud van de First Response
een harde voorwaarde om de veiligheid in de kernen Hooge- en Lage Mierde te waarborgen.
Omdat momenteel de bezetting van de First Response gekoppeld is aan de
brandweervrijwilligers is het uitgesloten dat de Post De Mierden gesloten wordt alvorens het
behoud van de First Response is gegarandeerd. Het uitspreken van een wens is ons inziens dan
ook onvoldoende.
Met betrekking tot “Uitruk op Maat” vinden wij het uitspreken van een bereidheid tot het starten
van een pilot onvoldoende en vinden het reëler dat, voordat de Post De Mierden wordt gesloten,
de pilot wordt gestart.
Aangezien er geen concrete afspraken zijn omtrent het behoud van de First Response en over
“Uitruk op Maat” is het voor ons, gelet op de veiligheid in het noordelijke deel van de gemeente,
niet aanvaardbaar om nu, per 1 juli 2011, de Post De Mierden te sluiten.
Mocht dit aan de orde zijn dan verwachten wij van het college alternatieven die moeten zorgen
voor het waarborgen van het huidige veiligheidsniveau.
Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen die gaan leiden tot een landelijk dekkingsplan.
Mogelijk dat de Post De Mierden hierbij een belangrijke rol speelt. Het is dus onverstandig nu een
brandweerpost te sluiten welke in de toekomst wellicht van belang is voor onze veiligheid.
Al met al is naar onze mening de sluiting van de Post “De Mierden” een stap te ver. Het op dit
moment sluiten van deze post zorgt voor een onomkeerbare situatie die gezien de huidige
landelijke en regionale ontwikkelingen niet wenselijk is.
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