RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00600

Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

23 juli 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder De Weger

: Ruimtelijke Ordening

Contactpersoon :

C.M. van Dam

Tel.nr.

:

8661

E-mailadres

:

dam.c@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door H. van Assem
van de Fractie van Inwonersbelangen
over Speelvoorzieningen op het Defensie-eiland

Beantwoording van de vragen:
1. Is het bekend dat op de noordpunt al vele maanden een schommeltoestel staat waar helaas nog
geen schommel aan zit.
Dat is bekend.
2. Wanneer wordt deze compleet gemaakt.
Eind augustus verwachten wij dat het speeltoestel op de juiste plek staat met een schommel en een veilige
ondergrond. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de projectontwikkelaar van Defensie-eiland, De
Wasserij CV.
3. Is dit speelgedeelte dan afgerond of zijn er nog andere speelgelegenheden/toestellen voor de
kinderen te verwachten op het eiland?
De schommel op het noordelijk deel van het eiland is bedoeld voor jonge kinderen. Op het middendeel
wordt een speciaal speeltoestel ontworpen voor oudere kinderen. Met omwonenden wordt hier nog over
gesproken na de zomer.
4. Nu het midden gedeelte gereed is, is er een planning wanneer het parkje naast de Mandelabrug
gerealiseerd wordt.
Er is geen sprake van een parkje, maar een groene plek. Op deze plek komt, in combinatie met een groene
inrichting, een speeltoestel en trafo. De trafo wordt in september/oktober geplaatst. Het speeltoestel wordt
eind 2019 of begin 2020 geplaatst. Het ontwerp moet in verband met de veiligheid van het speeltoestel
vooraf gekeurd worden, waarna het materiaal besteld wordt om het speeltoestel te realiseren.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.083408
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From:
Ramler, Huub <ramler.h>
Sent:
maandag 8 juli 2019 14:17:25
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Stadhuis
Subject:
Artikel 42 vragen Inwonersbelangen inzake speelvoorziening op Defensie-eiland
Attachments: art. 42 vragen inwonersbelangen inzake speelvoorziening op defensie-eila....pdf

Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van Inwonersbelangen inzake speelvoorziening op Defensieeiland. Conform het
RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 7 augustus a.s.).
Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

