Nijkerkerveen, 12-10-2018

Aan de voorzitter
van de gemeenteraad
van Nijkerk
Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad wil de fractie van
De Lokale Partij schriftelijke vragen aan het college stellen.
Aanleiding:
Enige tijd geleden is er in het Hoevelakens bos een vliegtuigbom tot ontploffing gebracht.
Om te voorkomen dat de ontploffing schade en/of letsel zou veroorzaken, is er een grote
hoeveelheid zand rondom de bom aangebracht. Begin deze week kreeg ik een foto van een
omwonende waarop te zien was dat kinderen aan het spelen waren op het nog steeds
aanwezige zand. Op dit moment is het terrein alleen ‘afgesloten’ door een rood/wit lint en
een bordje ‘verboden te betreden’. Kinderen trekken zich daar niets van aan.
Ik ga ervan uit dat er scherven in het zand aanwezig zijn die verwondingen kunnen
veroorzaken. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat kinderen gangen graven, erin kruipen
en bij instorting niet meer uit de gang kunnen komen met verstikking tot gevolg.
Vragen:
1- Is het college bekend met het feit dat het zand nog steeds niet is weggehaald?
2- Zo ja, waarom is dat nog niet gedaan?
3- Bent u net als wij van mening dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door
achtergebleven scherven in het zand of doordat de kinderen onder het zand terecht
kunnen komen?
4- Kunt u aangeven wanneer het zand uit het bos gehaald zal worden?
5- Bent u bereid om tot dat moment te zorgen dat het deel van het bos waar het zand ligt
tot verboden gebied te verklaren en maatregelen te nemen waardoor kinderen niet bij
het zand kunnen komen?
Ik verzoek u hierbij deze vragen ter kennis te brengen van het college en de overige leden
van de raad. Graag ontvang ik schriftelijk antwoorden op deze vragen.
Met vriendelijke groet,
Ries van Elteren (De Lokale Partij)

