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Breda, 24 september 2018
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO
Aan het college van B&W van Breda
Onderwerp: Sluiting De Koffiemolen in Brabantpark
Geacht College,
Op 17 augustus jongstleden lazen wij in BN/DeStem dat grand café De Koffiemolen
moest sluiten en dat dit een groot gemis zou betekenen voor de omwonenden.
Hierop zijn wij in gesprek getreden met in eerste instantie Martin Clerx, huidige
uitbater, van De Koffiemolen. Ook hebben wij gesprekken gevoerd met Surplus als
huurder van het gehele complex wat onder andere ook uit woningen bestaat en met
Laurentius dat eigenaar is van het pand. Uit deze drie gesprekken kwam naar voren
dat het verlagen van de huur om sluiting te voorkomen, niet haalbaar is. Dat is zeer
spijtig, maar helaas de realiteit.
Wat daardoor ook de realiteit is, is dat de belangijke maatschappelijke functie van De
Koffiemolen verloren gaat voor Brabantpark. Het grand café is een plek om samen te
komen, waar activiteiten worden georganiseerd en waar mensen uit de
aangrenzende zorgwoningen met kinderen en kleinkinderen een bakje koffie konden
doen. Dit alles zal per 31 oktober verdwijnen. De bridgeclubs, biljartclubs, spelletjesen knutselactiviteiten kunnen dan ook niet langer gebruik maken van het deze
locatie. Ook de functie van ontmoetingsruimte en de verkoop van lunch, diner en een
drankje, stopt dan. Al met al een groot verlies voor de wijk Brabantpark.
Ook Martin en zijn zoon Robert Clerx verliezen door de sluiting hun baan. Als
uitbaters van De Koffiemolen, zijn ze ons opgevallen als sociaal bevlogen
Bredanaars. Ze voorzien mensen niet alleen van een hapje en een drankje, maar
ook van een sociaal praatje en een activiteit om eenzaamheid te verdrijven. Dit alles
zo laagdrempelig mogelijk, zodat ook mensen met een kleine portemonnee hun uitje
kunnen hebben bij Martin en Robert. Helaas gaat dat dus na 31 oktober niet meer
lukken in De Koffiemolen.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
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Is het college op de hoogte van de aanstaande sluiting van De
Koffiemolen? En wat is hierop hun reactie?
Heeft het college in zicht welke functies en activiteiten wegvallen door de
sluiting?
Ziet het college elders Brabantpark een geschikte locatie voor Martin en
Robert Clerx om hun goede werk voort te zetten? Zo ja, waar dan en per
wanneer?
Zo nee, Op welke locatie in Brabantpark moeten alle functie en activiteiten
voortaan plaats gaan vinden?
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