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Geachte mevrouw Spil,
In een interview met u in de Voorschotense krant van jl . 6 januari
benoemt u het belang van participatie door inwoners.
Burgerparticipatie wordt zelfs een voorwaarde genoemd om de nieuwe Omgevingswet goed uit te kunnen voeren.
Mijn verbazing was dan ook groot dat ik achteraf op een sociaal platform (Twitter) moest lezen dat de vlonder en
meerpalen uit de vijver verwijderd zijn omdat deze in dusdanig slechte staat verkeerden dat er sprake was van
onveiligheid . Bovendien werd er gemeld dat vervangingskosten hoog zijn en het gebruik beperkt.
De Tweet meldt voorts
'bewoners worden benaderd om te inventariseren voor mogelijk een ander waterelement'. ( schermafdruk Tweet
bijgevoegd )
Graag zou ik als direct omwonende van u willen weten waarom er geen onderhoud aan de vlonder /meerpalen heeft
plaatsgevonden. De vlonder en meerpalen dateerden uit 2004/2005, nog geen 20jr oud . Ik merk op dat de loopplank
er nog steeds ligt.
Graag zou ik kennis willen nemen van de (geschatte) vervangingskosten .
Graag verneem ik eveneens hoe er tot de conclusie is gekomen dat het gebruik beperkt was.
Tot slot zou ik graag geïnformeerd willen worden wanneer en hoe omwonenden benaderd worden om te
'inventariseren', welk bedrag er voor een nieuw waterelement beschikbaar is en hoe het participatieproces verder
afgewikkeld wordt.
Achteraf geïnformeerd worden via een sociaal platform noem ik niet direct een goed uitgevoerde
burgerparticipatie.
In afwachting van uw reactie, waarvoor ik u bij voorbaat dankzeg.
Met vriendelijke groet,
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Als antwoord op
De vlonder in de vijver was in
slechte staat en onveilig. De
vervangingskosten zijn hoog en het
gebruik beperkt waardoor gekozen
is de vlonder en palen te
verwijderen . De bewoners worden
benaderd om te inventariseren voor
mogelijke een ander waterelement.
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