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Onderwerp

Raadsvragen over aanwijzing chillplek
nabij metrostation Rodenrijs

Geachte heer Hoppenbrouwer,

Op 14 september 2019 heeft u raadsvragen ingediend over het aanwijzen van een chillplek nabij
metrostation Rodenrijs. Met deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.
Vraag 1
Wat zijn de criteria geweest om het basketbalveld aan de Rodenrijseweg/Anjerdreef aan te wijzen als
Chillplek?
Antwoord
De keuze voor deze plek is tot stand gekomen in nauw overleg met o.a. Jeugd- en Jongerenwerk, Politie
en gemeentelijk handhavers. Wij benadrukken dat deze plek nog niet aangewezen is als chillplek. Zoals
wij in de door u genoemde raadsbrief aangeven is sprake van een voorgenomen besluit. Een definitief
besluit over het al dan niet aanwijzen van deze plek volgt na 23 oktober 2019 na weging van alle
binnengekomen zienswijzen.
Vraag 2
Zijn er onderzoeken geweest die de behoefte van een chillplek aan de Rodenrijseweg /Anjerdreef
bevestigen?
Antwoord
De beoogde locatie wordt in de huidige situatie door jongvolwassenen gebruikt om te chillen. Dit
bevestigt de behoefte aan een chillplek op deze locatie.

pagina 1/2

Ons kenmerk U19.07790

Vraag 3
Waarom zijn de betrokken inwoners op geen enkele wijze vooraf geïnformeerd of vooraf om een mening
gevraagd?
Antwoord
Zie ook het antwoord op vraag 1. Het doel van de lopende zienswijze procedure is om omwonenden en
andere betrokkenen te informeren en uit te nodigen een reactie te geven op dit voorstel.
Vraag 4
Deelt u de zorgen van de inwoners?
Antwoord
Wij nemen de binnengekomen reacties uiterst serieus en betrekken deze bij de besluitvorming.
Vraag 5
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.
Antwoord
Ja, de locatie is bezocht door medewerkers van de gemeente voordat het ontwerpbesluit is genomen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

pagina 2/2

