
Oproep Reddingsbrigade Haarlem, per email ontvangen op 25 juni 2015  

Geachte heer/mevrouw, 

Graag vraag ik uw aandacht voor de Reddingsbrigade Haarlem, de oudste brigade van 

Nederland, inmiddels ruim 100 jaar bestaand. 

8 jaar geleden zijn wij door de gemeente Haarlem in een "tijdelijke" locatie gevestigd, nadat 

we verplicht uit ons oude pand moesten. De gemeente Haarlem heeft destijds toegezegd dat 

we binnen 2 jaar een nieuwe locatie zouden hebben, grotendeels gefinancieerd door een 

bouwdepot van de gemeente. Voor ons was dit al een enorme klap, want onze huur ging van 

2000 euro per JAAR omhoog naar 3000 euro per MAAND. 

In de afgelopen 8 jaar zijn er verschillende ministers geweest die zich met de zaak hebben 

mogen bemoeien. Helaas heeft iedere nieuwe minister opnieuw vertraging met zich 

meegebracht, waardoor wij langer en langer in onze tijdelijke huisvesting van tegen elkaar 

staande zeecontainers zitten. 

Op dit moment zitten we op een punt waarbij we zelfs juridisch advies krijgen om onszelf op 

te heffen indien het nieuwe pand niet dit jaar gebouwd word. Alle papieren liggen klaar, de 

aannemers staan te popelen om te beginnen, maar er is alleen nog de kwestie van het geld. 

Telkens als wij bij de gemeente aanklopten kregen we te horen dat het langer ging duren. 

Daarbij was de wisseling van ministers ook zeker geen goede hulp bij de voortgang. Helaas 

hebben we al deze tijd wel de huur moeten betalen aan de gemeente voor de zeecontainers, 

terwijl we door schuld van de gemeente nog niet kunnen gaan bouwen op de nieuwe locatie. 

Deze huur hebben ze ook de afgelopen 6 jaar van ons bouwdepot afgehouden, waardoor we 

nu 100.000 euro te kort komen om te gaan bouwen, in plaats van dat we 100.000 euro over 

zouden hebben voor extra's aan het pand. 

 

>> De gemeente heeft ons met de vertragingen dus 200.000 euro extra gekost aan huur! << 

Helaas is het voor ons niet mogelijk om langer te strijden, daar we geen geld en 

mogelijkheden hebben om in ons tijdelijke verblijf te blijven zitten. Hierdoor zal de 

Haarlemse Reddingsbrigade genoodzaakt zijn om zichzelf op te heffen. 

Afgelopen maandag hebben we nog een laatste oproep gedaan aan de politiek, zijn we zelfs 

bij de raadsvergadering aanwezig geweest en is er zelfs door de VVD een motie ingediend om 

onze zaak er nu wel doorheen te krijgen, maar hier is helaas geen gehoor aan gegeven en zal 

de motie naar alle waarschijnlijkheid vandaag worden afgewezen. 

 

 

Onze oproep: 

 

Als allerlaatste strohalm grijpen wij vandaag de kans om de gemeente Haarlem, samen met de 

brigades uit de regio, te laten horen hoe hard wij nodig zijn. Wij vragen u allen, de pers, dan 

ook om aanwezig te zijn bij onze uitruk. Laat deze niet de laatste zijn! 

Wij verzamelen vanaf 16:15 op de grote markt in Haarlem en hopen dat u er ook bij bent. 

 

 



 

Met vriendelijke groet, 

Marcel van Rijzewijk 

 


