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Gebied en wijkzaken
Uw kenmerk / Uw brief

Ons kenmerk

25—15

15-003938

Datum 2 1 j u l i 2 0 1 5
Behandelend ambtenaar

Onderwerp Parkje achteT Dr. De Boerstraat

E. J O C h ë m S

Afdeling Gebied en Wijkzaken

Geachte raadsleden,

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over het parkje achter Dr. De Boerstraat.
Bijgevoegd hierbij de vragen met de bijbehorende antwoorden.
Schriftelijke vragen aan college van B&W
Registratienr.: 25/15
Datum: 1 april 201 5
Onderwerp: parkje ten oosten van de Dr de Boerstraat
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te
beantwoorden
- Mevr. Vink heeft na haar eerste melding over de belabberde
staat waarin het parkje verkeert (het is bijna onbegaanbaar) en
haar oproep dat te verbeteren geen enkele reactie gehad, niet
eens een ontvangstbevestiging. Waarom niet?
Helaas is door wisselingen van personeel en verantwoordelijkheden binnen de afdeling
Gebied en wijkzaken e.e.a. niet op de Juiste piek gekomen. De aankomende tijd zal hier
aandacht voor zijn zodat dit niet meer voorkomt.
- Mevr. Vink heeft u nu een tweede brief gestuurd, waarin zij oa.
schrijft dat het schandalig is, dat u niet luistert. Bent u het met
haar eens en gaat u zsm uw excuses aanbieden en haar oproep
beantwoorden?

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Op 28 april is met mevr. Vink een afspraak geweest met dhr. Jochems en mevr. Brussaard
van de verantwoordelijke afdeling om e.e.a. toe te lichten en antwoord te geven op haar
vragen.
- Het CDA wil snel weten wat de herstelmogelijkheden zijn.
Toelichting: het parkje werd veel gebruikt, prachtige natuur, als
wandelroute, vissers en spelende kinderen. Het kan nu bijna niet
meer.
Afgelopen jaren is meerdere keren e.e.a. in de kadernota aangegeven om te herstellen.
Vernieuwing van de houten brug en de oevervoorziening is ter hand genomen omdat daar
budget voor was.
Alle andere zaken, herstel van de paden, ophogen van het maaiveld, aanleg
drainagesysteem, inzaaien, vernieuwing beplanting, vernieuwen van het hekwerk rondom de
wadi werd in de kadernota niet gehaald vanwege alle bezuinigingen.
Inmiddels is met de verantwoordelijke wethouders afgesproken om het herstel van het park
aan te vragen en mee te nemen bij de volgende begroting. Het is dan aan de raad om
hiermee akkoord te gaan.
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