Schriftelijke vragen aan het college
(Art. 37 – Reglement van Orde)
Registratienummer:
(In te vullen door de raadsgriffie)
Datum: 28 augustus 2019
Aan de voorzitter van de raad.
Steller van de vragen: Jan Pieter Blonk
Onderwerp: Opslag materiaal Huttendorp Bleiswijk
Het college wordt verzocht met spoed de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 Zoals bij het college bekend, heeft de Stichting, die het Huttendorp in Bleiswijk
organiseert, een groot probleem met de opslag van hun materiaal. Onder het
gemeentemotto “Kan ik iets voor u doen?” vraag ik u het volgende. Op welke
wijze heeft u alles in het werk is gesteld om tot een structurele oplossing voor dit
urgente probleem te komen en met welk resultaat.
 De oplossing kan mogelijk liggen in de loods aan de Götzenhainensingel 8a te
Bleiswijk. Graag wil ik u vragen hoe deze mogelijkheid zeer serieus is onderzocht
en met welk resultaat.
 Op korte termijn is een oplossing nodig. Eind deze week wordt het Huttendorp
afgebroken, maar het bestuur weet niet waar zij met hun materiaal, opgeslagen in
drie 22 voets zeecontainers en de twee directieketen, heen moet. Op welke wijze
heeft u hierin oplossingsgericht meegedacht?
Toelichting:
Al 40 jaar wordt in Bleiswijk in de laatste week van de schoolvakantie het Huttendorp
georganiseerd. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden (vrijwilligers) en er zijn zo’n 100
vrijwilligers. Op dit moment worden door heel veel kinderen op de parkeerplaats bij ’t
Zeeltje 59 hutten getimmerd. Ook heel veel ouders komen regelmatig kijken naar de
prachtige bouwwerken, gemaakt van houten pallets.
Dit prachtige jaarlijkse evenement moet ons inziens behouden blijven voor Lansingerland
en Bleiswijk in het bijzonder. Zo’n prachtig cultureel, maatschappelijk en opvoedkundig
evenement moet behouden blijven voor onze gemeente. Het bestuur en de grote schare
vrijwilligers hebben een steuntje in de rug nodig om de opslag van hun materiaal goed
geregeld te hebben. Nu dreigt er acuut gevaar dat het Huttendorp volgend jaar er niet
meer is door het niet meer beschikbaar hebben van opslagruimte met een klein beetje
ruimte voor reparatiewerkzaamheden. Het Huttendorp in Bleiswijk moet ook volgend jaar
en de jaren daarna weer gebouwd kunnen worden door jeugd in Lansingerland.
Ondertekening en naam,
Jan Pieter Blonk, Leefbaar 3B

