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Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders 
 van Breda 
 per mail verzonden 
 
 
Datum:  19 december 2012 
 
Betreft: Vragen ex. Art. 41 RvO betreffende de toekomst gebouw De Faam 
 
 
Geacht college, 
 
Onlangs vernamen wij via de pers, dat per ingang van januari 2014 Snoepwarenfabriek “De 
Faam” haar deuren sluit in Breda en haar productie verhuist naar Turnhout. Dit bedrijf dat 
meer dan 100 jaar mede het industriële gezicht heeft bepaald van Breda gaat vanwege 
redenen van economische aard Breda verlaten. D66 vindt dit erg jammer maar respecteert 
deze keuze van het bedrijf. 
 
Tegelijkertijd maken wij ons zorgen om hetgeen dat in Breda blijft en behoort tot het 
industriële erfgoed van de stad: het karakteristieke gebouw met de stenen tuinmuur langs de 
Terheijdenseweg en de Liniestraat, de fabrieksschoorsteen en het voormalig ketelhuis. In 
deel 3 van de Erfgoedreeks van Breda “Industrieel erfgoed in Via Breda”, wordt het 
kantoorgebouw uitgebreid beschreven maar is het nog niet getoetst aan de Erfgoedmeetlat 
en geniet daardoor slechts beperkte bescherming. 
 
De fractie D66 is al jaren pleitbezorger van het behoud en de herbestemming van erfgoed in 
Breda. Daartoe behoort zeker ook het industriële erfgoed, wat een prominente plaats 
inneemt in onze stad. Onlangs werd bekend dat de hallen van de voormalige Backer en 
Rueb fabriek geen gemeentelijke monumentenstatus toegekend hebben gekregen. Hierdoor 
verliest Breda op deze plek een deel van haar markante industriële geschiedenis. Mede 
hierom vindt D66 het van groot belang om op korte termijn meer helderheid te verkrijgen 
rondom Snoepwarenfabriek De Faam. 
 
Daarom hebben wij de volgende vraag: 
 
Is het college bereid, om op zo kort mogelijke termijn, het kantoorgebouw van de Faam en 
de karakteristieke delen van de oude fabriek, waaronder de schoorsteen, het ketelhuis en de 
tuinmuur, te toetsen aan de Erfgoedmeetlat en te beoordelen welke verhoging van 
bescherming van dit Bredase erfgoed mogelijk is? Zo nee, waarom niet? 
 
In afwachting van uw antwoord, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Reginald Kluijtmans  Frank Toeset 
Raadslid D66 Breda  Commissielid D66 Breda 


