westland
Rondvraag voor de commissie Ruimte van 8 oktober 2019
Op 26 september 2019 verscheen op de gemeentelijke Facebookpagina een kort bericht
over de plaatsing van watertappunten in zes Westlandse dorpen. Natuurlijk vindt D66
Westland het positief dat de wethouder zijn
Gemeente Westland
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toezegging is nagekomen dat er nog déze
Als je dorst hebt tijdens het wandelen, winkelen, fietsen of sporten vul dan
raadsperiode watertappunten geplaatst
je flesje met water bij een van de watertappunten die momenteel geplaatst
zouden worden, nadat de raad in 2017 al op
worden in het West and
Inmiddels beschikken Poeldijk {Voorstraat),
Wateringen (Plein) en Naaldwijk (Verdilaan) over een watertappunt. In
initiatief van de D66-fractie in het
oktober komen ze ook in Honselersdijk (Dijkstraat). Kwintsheul (Kerkstraat)
Leefomgevingsfonds geld had vrijgemaakt
en De Lier (Hoofdstraat).
De watertappunten zijn mogelijk gemaakt door het Leefomgevingsfonds en
om watertappunten te plaatsen bij het
worden geplaatst door Evides Waterbedrijf.
busstation, in winkelcentra, bij sportparken
en soortgelijke locaties.
Het bericht ven de gemeente riep bij een
hoop mensen vragen op. Zo was er
onduidelijkheid of er watertappunten
geplaatst zouden worden in de dorpen die
niet in het bericht werden genoemd, zoals
's-Gravenzande, Maasdijk en Monster en
was er onbegrip over het afsluiten van de
watertappunten bij de strandopgangen.
Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
1.

Wat is het door het college gevolgde plaatsingsbeleid van de watertappunten?

2.

Op welke locaties gaat er op welk tijdstip een watertappunt geplaatst worden?

3.

Hoe gaat na de plaatsing van de zes genoemde watertappunten het nog niet
uitgegeven bedrag van C 33.958,10 van het beschikbare geld uit het
Leefomgevingsfonds worden besteed?

4.

Bij welke strandopgangen staan er watertappunten?

5.

Wat is het beleid met betrekking tot de ingebruikstelling van de watertappunten bij de
strandopgangen?

6.

Is het mogelijk, aangezien in de aansluitkosten de plaatsing van een watermeter
behorende bij de aansluiting is begrepen, om (globaal) het verbruik en het succes van
de watertappunten te meten?

7.

Waarom heeft de afdeling communicatie niet voorzien dat dit Facebookbericht met
deze opsomming van dorpen vragen over de niet-genoemde dorpen ging oproepen?

