*U19.02664*
*U19.02664*

Ruimte & Economie

Ruimtelijk & Economisch beleid
Aan:
De leden van de gemeenteraad van Lansingerland

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie
Niels Peters
Telefoon
14 010
E-mail

Niels.peters@lansingerland.nl
Website
Verzenddatum 13 mei 2019

www.lansingerland.nl

Ons kenmerk U19.02664
Uw brief van

Onderwerp

Afhandeling toezegging 2017-090 in
iedere kern een watertappunt

Geachte raadsleden,

Het college van B&W heeft in de vergadering van 29 juni 2017 aan de gemeenteraad toegezegd dat
iedere kern een watertappunt krijgt (toezegging 2017-090). In deze brief brengen we u op de hoogte van
de gekozen aanpak voor en afhandeling van deze vraag uit de raad.
Het college van B&W onderschrijft de meerwaarde van de nabijheid van een watertappunt. Deze
voorzieningen maken een bezoek aan de winkelcentra aangenamer. Daarnaast zegt het ook iets over de
gastvrijheid van een winkelgebied en hoe dit wordt beleefd door bezoekers.
Op het plein voor de kerk in Bleiswijk realiseerden we samen met Dunea daarom enige tijd geleden al
een watertappunt. Ook bij de herontwikkeling van het plein bij ’t Vierkantje in Berkel en Rodenrijs is
een watertappunt geplaatst. In de kern van Bergschenhoek hebben wij een watertappunt opgenomen in
het projectplan voor de herontwikkeling van het centrum van Bergschenhoek, waarvoor u op 31 januari
2019 de centrumvisie heeft goedgekeurd. Het watertappunt is voorzien bij de cirkel zitgelegenheden en
de boom op het plein voor de kerk (kruising Smitshoek, Kerkstraat en Dorpsstraat). Dunea neemt ook
hiervan de kosten op zich. Daarnaast is aanvullend op de toezegging, met Scouting Berkel, de afspraak
gemaakt dat het watertappunt op de in ontwikkeling zijnde nieuwe accommodatie in de Groenzoom te
allen tijde beschikbaar zal zijn voor bezoekers van de Groenzoom.
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Hiermee beschouwen we deze toezegging als afgehandeld. Eerder is met u het voornemen
gecommuniceerd om deze toezegging gecombineerd af te handelen met motie M2017-33 over openbare
toiletten. Hiervoor wordt momenteel echter nog de laatste hand gelegd aan het formaliseren van
afspraken met enkele ondernemers. Nadat deze afspraken zijn vastgelegd stellen we u zo snel mogelijk
van de afhandeling van deze motie op de hoogte.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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