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Geachte heer Luit,

U gaf aan: “ Ik kwam de afgelopen week in gesprek met een gebruiker van het Pools Huls. Er zijn 
daar enkele zaken, die aan onderhoud, verbetering en vernieuwing toe zijn.

Aanleiding was eigenlijk het feit, dat het bij de entree waar de mensen van het Pools Huis naar 
binnen gaan, de veiligheid van de gebruikers in het geding is. Zeker als de mensen ’s avonds het 
pand verlaten:

1. Het is er erg donker; dus gevaar van vallen van senioren ligt op de loer; inmiddels zijn er 
2 ongevallen geweest, waarbij in ieder geval 1 persoon de heup heeft gebroken.

2. Het gevaar van vallen wordt versterkt doordat het straatwerk er erg ongelijk ligt.

uistemls ’s avonds zou kunnen opgelost worden door een goede lamp met bewegingssensor. 
raard in overleg even met de gebruikers. Het straatwerk is een kwestie van herstraten.

PU

Parkstad Limburg

Verder is het deel dat door de Poolse mensen wordt gebruikt moeilijk warm te krijgen. 
Men vermoedt dat de renovatie van het gedeelte dat door de Marokkaanse gemeenschap 
wordt gebruikt.
Ook lekt het dak (zie verder). Naar aanleiding van mijn bezoek aldaar heb ik zelf enkele 
vragen. Het verwondert mij, dat het dak van het gebouw vernieuwd is tot aan dat deel dat 
,door de Poolse gemeenschap gebruikt wordt.

Is daar een verklaring voor?
Is het gebouw eigendom van de gemeente??? Verhuurt de gemeente dit gebouw aan 
de Marokkaanse gemeenschap of is dit verkocht?
Waarom is de rest van het dak niet vernieuwd?? Is de renovatie van dit dak door de 
gemeente betaald?
Heeft het lekkend dak mogelijk een relatie met de oude dakpannen, die zijn blijven 
liggen?



In antwoord op uw vragen berichten wij u het volgende:

Vooraf een korte situatieschets.

Het betreffende gebouw is gesplitst eigendom. Het (linker)gedeelte is verkocht aan de 
Belangenvereniging voor Arabisch Sprekende Mensen in Brunssum en Onderbanken (BASBO), 
het rechtergedeelte is eigendom van de gemeente Brunssum en “om niet” in gebruik gegeven aan 
het Pools Huis. De gemeente ontvangt géén huurinkomsten.
Het Pools Huis valt onder de categorie C gebouwen, hetgeen inhoudt dat de gemeente enkel 
investeert in de instandhouding van het gebouw. Dat is mede ingegeven vanwege het feit dat het 
hier gaat om een gebruikersovereenkomst (géén huurinkomsten). Uitgangspunt is dat de gebruiker 
kleine reparaties (-als ware het een huurder) zelf financiert. Bovendien genereert het Pools Huis 
inkomsten uit activiteiten.

Er is gekeken naar de situatie en de volgende acties zijn afgesproken dan wel in gang gezet.

1. Er wordt door de gemeente extra verlichting aan de gevel bevestigd.
2. Er worden door de gemeente enkele aanpassingen aan het straatwerk gedaan.
3. De gemeente onderzoekt hoe het kan, dat het pand moeilijk warm te krijgen is. 

Afhankelijk daarvan wordt bekeken wat er gedaan kan worden.
4. Inzake het dak:

De verklaring ligt in het feit dat er sprake is van gesplitst eigendom.
Alleen het rechterdeel van het gebouw is eigendom van de gemeente. Het linkerdeel 
is verkocht aan BASBO.
Het bestuur van BASBO heeft besloten het dak van hun deel van het gebouw te 
vervangen. De gemeente heeft een vervanging van haar deel van het dak (nog) niet 
begroot en dientengevolge niet (gelijktijdig met BASBO) uitgevoerd. BASBO heeft 
de renovatie van haar deel zelf betaald.
Of er een relatie is met de renovatie van het dakdeel van BASBO zou nader bekeken 
moeten worden. Er zijn inmiddels acties uitgezet om dit te onderzoeken en de 
oorzaak op te sporen.
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