Schriftelijke vragen aan het college
(Art. 37 – Reglement van Orde)
Registratienummer:
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 14 september 2019
Aan de voorzitter van de raad.
Steller van de vragen: Wouter Hoppenbrouwer
Onderwerp: Aanwijzing Chillplek nabij metrostation Rodenrijs

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:


Wat zijn de criteria geweest om het basketbalveld aan de
Rodenrijseweg/Anjerdreef aan te wijzen als Chillplek?



Zijn er onderzoeken geweest die de behoefte van een Chillplek aan de
Rodenrijseweg/Anjerdreef bevestigen?

 Waarom zijn de betrokken inwoners op geen enkele wijze vooraf geïnformeerd of
vooraf om een mening gevraagd?
 Deelt u de zorgen van de inwoners?
 Is er in het kader van de nieuwe Cultuur ( Van buiten naar Binnen) een bezoek
gebracht aan de locatie? Immers, basketbalveld ligt niet aan de Gerberasingel.

Toelichting:
Bij brief van 21 augustus 2019 zijn wij door het College geïnformeerd over de 3
chillplekken vallend onder categorie “oranje” (2e fase) w.o. het basketbalveld aan de
Gerberasingel.
In 2018/2019 zijn 4 chillplekken gerealiseerd die overwegend in het buitengebied liggen.
De voorgenomen Chillplek in Rodenrijs ligt in een woonwijk.
In uw brief van 11 juli 2018 wordt zorgvuldigheid belangrijk gevonden. Uit een
werkbezoek blijkt dat de inwoners op geen enkele wijze zijn benaderd en moet het
voornemen van het college uit de lokale media vernemen.
De inwoners maken zich zorgen over de onveiligheid (dealen), verkeersoverlast
(scooters) en vragen zich oprecht af de chillplek aan een behoefte voldoet. Immers er is
sprake van een overwegend seniorenwijk en een wijk met zeer jonge gezinnen. Verder
zijn zij “not amused” dat het erg verleidelijk wordt gemaakt om bestaande jeugdoverlast
bij metro station te verplaatsen naar hun woonwijk. Een woonwijk waar al veel overlast
wordt ervaren door o.a. 2 hondenscholen en de wal van Koppert.
Dit nodigt ons uit om u de bovengestelde vragen te stellen.

Ondertekening en naam,
Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B

