SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Registratienummer
:
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 29 april 2019
Aan de voorzitter van de raad.
Steller van de vragen: Eric Kampinga (VVD Lansingerland)
Onderwerp: Bekostiging herplaatsing van het carillon op het plein bij t Vierkantje.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
-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 Ben W van 31 mei 2016 (zie
toelichting).
Vraag: Kan het college deze toezegging bevestigen? Zo ja, om welk bedrag ging het?
-Op onze technische vraag of bij de financiering van de plaatsing op het plein gebruik kon worden
gemaakt van de private toezegging ontvingen wij het antwoord: “Er is geen gebruik gemaakt van een
financiële bijdrage van Hoogvliet Beheer – de kosten voor de herplaatsing van het carillon zijn
meegenomen in het project herinrichting van het plein”.
Vervolgvragen:
-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?
-Wethouder Fortuyn noemde bij de feestelijke ingebruikname van het plein het bedrag dat gemoeid
is bij het herplaatsen van het carillon.
-Welk bedrag was er gemoeid met de gehele operatie van het verplaatsen van het carillon?

Toelichting: Brief van inwoner
College van Burgemeester en Wethouders
van Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Berkel en Rodenrijs, 31 mei 2016
Betreft: Burgerinitiatief ‘Carillon terug in Centrum van Berkel’
Geachte College,
Bleiswijk heeft een carillon. Bergschenhoek heeft een carillon. Berkel en Rodenrijs HAD een carillon.
Een carillon dat er gekomen is dankzij particulier initiatief. Door het aannemen van het
bestemmingsplan ‘De Hoge Singel’ zou dit carillon tijdelijk verdwijnen. Op 7 februari 2013 zei
toenmalig burgemeester Ewald van Vliet dat het carillon op min of meer dezelfde plek zou
terugkeren, dit in verband met de link met het klokkenlint dat in het centrum begint. Mijns inziens
heeft het toenmalige college verzuimd terugplaatsing van het carillon bij de projectontwikkelaar te
bedingen, voor dat project heeft het carillon immers het veld moeten ruimen. Na voltooiing van het
centrumplan bleek ineens dat de gemeente geen geld meer had voor terugplaatsing, althans geen
geld daarvoor wilde uittrekken! (Waarom was dat in Bleiswijk en –Bergschenhoek geen probleem?)
Dus werd in 2014 middels een burgerpanel aan de bevolking de vraag gesteld of men bereid was voor
terugplaatsing in de buidel te tasten. Dat bleek helaas niet het geval, dat moest maar middels
crowdfunding geregeld worden. Dat bracht mij ertoe op onconventionele wijze mijn nek uit te steken
voor het vinden van een financier voor terugplaatsing. Dit lukte wonderwel en dat is vooral te danken
aan de bereidwilligheid en vooral het ‘aandringen’ van de financier. Op 25 november 2014 namelijk
kreeg ik een ‘toezegging’ van de financier. Met die toezegging ben ik op 2 december 2014 naar de
wethouder gestapt, die verklaarde hiermee blij verrast te zijn. De verdere afwikkeling kwam in
handen van een ambtenaar. Omdat ‘ambtelijke voortvarendheid’ tot niets leidde trok de wethouder
de stoute schoenen aan en bracht op 28 april 2015 een bezoek aan de financier. Dit resulteerde in
een toezegging van een substantiële financiële bijdrage.
Nu was alleen de plek nog een probleem, moest het in het centrum, in het Annie M.G. Schmidtpark
of in de Meerpolder komen? Uiteindelijk werd in (minimaal) overleg met de kunstenaar/beheerder
afgesproken het carillon ‘mee te nemen’ in de herontwikkeling van de Hergerborchlocatie.
Echter, op 26 mei jl. is besloten dat Hergerborch gebruikt gaat worden voor huisvesting van o.a. 40
asielgerechtigden. De herontwikkeling van de Hergerborchlocatie gaat daardoor mijns inziens voor
zeker vijf jaar de ijskast in.
Daarom pleit ik nu voor terugplaatsing van het carillon op kortere termijn en wel op de door Ewald
van Vliet geïndiceerde plek, in ieder geval binnen een straal van pakweg 100 meter rond de
dorpskerk, waar het eigenlijk ook hoort, en verzoek het college uit het potje ‘burgerinitiatieven’ een
bedrag ter beschikking te stellen om het verschil tussen de ‘toezegging’ en de totale kosten te
overbruggen en zo terugplaatsing mogelijk te maken.
Ik zou het zonde vinden als ik mijn nek voor niets heb uitgestoken.
In afwachting van uw antwoord verblijf ik,
Hoogachtend,
(naam en handtekening inwoner)
Fractie en Naam
VVD Lansingerland, Eric Kampinga

