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Onderwerp: Huisvesting Dussoos, De Klaitrappers en EHBO
Geacht college,
In maart 2018 stelden wij, namens het CDA Altena, uw college artikel 35 vragen over de bouw en gebruik
van de brandweerkazerne Dussen. De afgelopen jaren hebben Dussoos, de carnavalsvereniging van
Dussen De Klaitrappers en de EHBO gebruik gemaakt van de oude brandweerkazerne in Dussen om hun
activiteiten te kunnen voortzetten. In begin 2018 maakte het CDA Altena zich al zorgen over de huisvesting
van deze verenigingen. De werkzaamheden starten deze week. De oude brandweerkazerne wordt gesloopt.
Het CDA Altena vreest dat Dussoos, de carnavalsvereniging en de EHBO geen vaste plek meer krijgen om
hun activiteiten te kunnen voortzetten in de toekomst.
Activiteiten voortzetten die belangrijk zijn voor onze inwoners. Denk aan de tientallen jongeren die naar de
soosavonden van Dussoos komen om te ontspannen en te ontladen bijvoorbeeld. Of jongeren die andere
activiteiten bijwonen die door de vrijwilligers van Dussoos worden georganiseerd. Maar denk ook aan de
carnavalsvereniging De Klaitrappers die elke jaar voor verbinding, ontspanning en plezier zorgen met de
activiteiten die zij organiseren voor de inwoners van Dussen. Vergeet ook niet de EHBO, die mensen
opleiden om handelingen te kunnen verrichten bij het verlenen van eerste hulp in onze gemeente.
Het CDA Altena vindt dat deze belangrijke verenigingen bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit en zelfs de
veiligheid (denk aan EHBO) in Dussen. Ze zijn van sociaal belang voor onze inwoners. Door hen een vaste
plek te bieden in de toekomst willen wij voorkomen dat deze belangrijke verenigingen dreigen te verdwijnen
in onze kernen.
De CDA-fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde de volgende vragen
schriftelijk beantwoord:
1. Bent u het met het CDA Altena eens dat Dussoos, de carnavalsvereniging De Klaitrappers en de EHBO
belangrijk zijn voor onze inwoners en voor de leefbaarheid, vitaliteit en veiligheid van Dussen? Zo ja wilt u
uw antwoord nader toelichten?
2. Heeft u in de afgelopen 3 jaar met alle verenigingen gesproken? Kunt u toelichten hoe vaak u met de
verenigingen sprak en waarover precies?
3. Welke mogelijke huisvestingsplekken heeft de gemeente Altena Dussoos, de carnavalsvereniging De
Klaitrappers en de EHBO aangeboden, zodra de oude brandweerkazerne Dussen gesloopt zou worden?
4. Vindt het college net zoals het CDA Altena dat deze belangrijke verenigingen een vaste plek in de kern
behoren te krijgen? En welke gevolgen denkt het college te verwachten als deze verenigingen met al haar
vrijwilligers geen vaste plek krijgen?
5. Wat zijn de gevolgen voor onze inwoners van Dussen als Dussoos, de carnavalsvereniging en de EHBO
geen vaste plek krijgen in de kern Dussen en/of dreigen te verdwijnen daardoor?
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