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1. Bent u bekend met het feit dat de 'carnavalsbouwers' en het JVW na de carnaval op straat staan
als de huidige situatie niet wijzigt?
Half oktober heeft Leystromen de gemeente verzocht de bouwhal voor 1 januari 2014 leeg op te leveren.
Dit vanwege een uitgevoerde risico-inventarisatie door de verzekeraar en de daaruit voortvloeiende hogere
premie en eigen risico. De gemeente is daarop meteen in overleg gegaan met Leystromen en na intensief
contact, ook met de gebruikers, is afgesproken dat de Stichting Karnaval Ballefruttersgat (SKB) en het
Jeugdvakantiewerk (JVW) in ieder geval tot en met carnaval mogen blijven zitten. Daarna is het afhankelijk
van de afspraken die de gemeente, Leystromen en de gebruikers samen kunnen maken hoe het vervolg eruit
ziet.
2. Realiseert u zich dat de gebruikers, allen vrijwilligers die voor een bruisend carnaval in onze
gemeente zorgen, hierdoor in grote onzekerheid verkeren?
Ja, dat realiseren wij ons. Om die reden hebben wij de afgelopen tijd intensief overleg gevoerd en hebben
wij ervoor gezorgd dat de gebruikers in ieder geval tot en met carnaval mogen blijven zitten. Binnenkort
gaan we weer verder in overleg hierover met de betrokkenen.
3. Kunt u aangeven waarom deze situatie juist nu is ontstaan. Zijn de regels omtrent
brandveiligheid en de gebruiksvergunning onlangs gewijzigd, aangezien de 'carnavalsbouwers' al
voor het derde jaar op de huidige locatie zitten?
Er zijn in de afgelopen tijd meerdere hallen in gebruik genomen, waardoor de brandveiligheidssituatie is
veranderd. Zo moeten bijvoorbeeld de vluchtroutes tussen de verschillende hallen geregeld zijn. Dit leverde
wat problemen op, omdat de huurders van de andere hallen niet wilden dat de carnavalsbouwers en de
andere vrijwilligers zomaar hun hal in konden lopen.
4. Bent u bereid een uiterste inspanning te verrichten om de vrijwilligers die het aangaat te
ondersteunen bij het vinden van een passende oplossing?
Ja. Hierbij realiseren wij ons dat een passende oplossing mogelijk ook met geld te maken zal hebben.
Hierover zal overleg worden gevoerd met de gebruikers. Eventueel zal een raadsvoorstel worden voorbereid,
op het moment dat er geld van de gemeente nodig mocht blijken.

