Post en bezoekadres

Contact gegevens

Adres
Postcode
Plaats
Website

Naam
: Marc Bakker secretaris
Telefoonnr. : 0651826079
Email
: info@hbvvhs.nl

: Kleinemeersterstraat 158
: 9611 JJ
: Sappemeer
: www.hbvvhs.nl

Beste Burgemeester, wethouders en raadsleden,

Graag wil ik ( Marc Bakker) namens alle leden onze Stichting even aan u voorstellen.
Brandweermuseum Hoogezand – Sappemeer is opgericht onder de naam Historische Brandweer
Vrienden en Voertuigen Hoogezand – Sappemeer.
De Stichting hebben wij in het leven geroepen na een restauratie van een Ford F 350 brandweerauto.
De Stichting is opgericht op 15 september 2009 door een 6 tal leden van de Brandweer Hoogezand Sappemeer.
Met een 6 tal vrijwilligers hebben we de restauratie in de brandweer kazerne mogen doen, maar door
het aanbod van ander materieel werd de brandweer kazerne te klein om alles uit te kunnen stallen.
We zijn toen via een collega die bij de gemeente werkzaam was in contact gekomen met gebouwen
beheer van de gemeente Hoogezand – Sappemeer. En na een aantal goede gesprekken kregen wij in
2011 de sleutels van een ruime loods aan de Kleinemeersterstraat 158 de loods met een oppervlakte
van 1800m2, een eigen kantine, kantoor en wc’s hebben wij helemaal opgeknapt zowel binnen als
buiten.
In maart 2012 hebben wij het museum officieel geopend samen met Burgemeester Mirjam Salet.
We kregen tijdens het tekenen van de bruikleen overeenkomst wel te horen dat de loods niet meer
meegenomen werd met onderhoud omdat hij gesloopt zou worden. Gelukkig voor ons heeft dat 11
jaar geduurd.
Altijd in het achterhoofd gehad dat we een keer opzoek moeten gaan naar een ander onderkomen en
dan krijg je begin maart 2022 te horen dat helaas de loods op korte termijn gesloopt gaat worden en
dat wij op zoek moeten gaan naar een ander onderkomen.
De afdeling gebouwen beheer heeft toen aangeboden om ook voor ons opzoek te gaan naar een
geschikt onderkomen.
We hebben een aantal locatie aangedragen wat wellicht een geschikt onderkomen is voor het
Brandweermuseum. Hier zit ook het oude pand van Agrifirm aan de van Neckstraat 3 bij. Deze is kort
geleden gekocht door de gemeente en we hebben gesprekken gehad met Niels de Vries en Melissa de
Beauvesier – Watson van gebouwen beheer hierover. Helaas tot op heden hebben wij nog niet een
antwoord wat er met de loodsen gaat gebeuren, wel is bekend dat er een informatie centrum komt
voor de vernieuwing van het Noorderpark en er wordt gesproken over antikraak, dit laatste lijkt ons
niet nodig als het Brandweermuseum zich er kan huisvesten.
Graag willen wij in gesprek met u of u ons misschien kunt helpen/ adviseren over hoe nu verder.
Het doel is om oud brandweer materialen en materieel te behouden en onderhouden , dit doen wij
door de voertuigen compleet te restaureren en te conserveren. Dit heeft er toe geleid dat wij in het
Noorden de grootste verzameling hebben die zeker niet verloren mag gaan.
Wij en vele mensen met ons zijn van mening dat het Brandweermuseum van zeer grote waarde is en
een mooie publiek trekker voor de gemeente Midden Groningen.
We hopen iets van u te horen.
Met vriendelijke groet,
Marc Bakker en alle leden van het Brandweermuseum

