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Onderwerp

Raadsvragen m.b.t. bekostiging
herplaatsing carillon bij ‘t Vierkantje

Geachte heer Kampinga,

Op 29 april 2019 heeft u raadsvragen ingediend over de bekostiging van de herplaatsing van het carillon
op het plein bij 't Vierkantje. Met deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.
Vraag 1.
Een prominent inwoner deelde mij bij de feestelijke ingebruikname van het plein op 20 april mee dat
hijzelf (en later wethouder Van Tatenhove?) in 2014 een toezegging kregen voor de financiering om het
carillon terug te plaatsen. Het betrof naar zijn zeggen een bestuurslid van Hoogvliet Beheer, de
initiatiefnemer van het project De Hoge Singel, waar voorheen gemeentehuis en carillon stonden.
Deze informatie werd gestaafd door de brief aan het college van BenW van 31 mei 2016.
Kan het college deze toezegging bevestigen? Zo ja, om welk bedrag ging het?
Antwoord
In april 2015 zegde Hoogvliet Beheer in een gesprek met één van onze wethouders toe een financiële
bijdrage te willen leveren aan de herplaatsing van het carillon. Daarbij is geen concreet bedrag
vastgelegd. Afgesproken is om dat bij de herplaatsing van het carillon verder uit te werken. Op dat
moment was nog niet duidelijk wat de nieuwe locatie van het carillon zou zijn en welke kosten aan de
verplaatsing verbonden zijn.
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Vraag 2.
Kon er ten tijde van de uitvoering van het ‘project her ingebruikname carillon’ nog gebruik worden
gemaakt van die toezegging?
Zo ja, waarom is hier van afgezien?
Zo nee, waarom kon hier geen gebruik van worden gemaakt?
Antwoord
Dankzij het ingediende burgerinitiatief van de betrokken inwoner kreeg het carillon weer een
prominente plek in het centrum van Berkel.
Voor de uitvoering van de herinrichting van het openbaar gebied nabij café ’t Vierkantje kende de
gemeenteraad financiële middelen toe. Het plaatsen van het carillon vond plaats binnen die beschikbare
financiële middelen. Bij de uitvoering van het project rond ’t Vierkantje hebben we ons gefocust op het
concreet realiseren van de herinrichting van het openbaar gebied inclusief plaatsing van het carillon
binnen de toegekende middelen.
Vraag 3.
Welk bedrag was er gemoeid met de gehele operatie van het verplaatsen van het carillon?
Antwoord
€ 35.000,-.

Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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