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Nota van antwoord: vragen fractie CPB plaatsing
etagebank bij de skatebaan in Steenwijk
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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Op 5 juni j.l heeft het CPB vragen gesteld over de plaatsing van een etagebank bij de skatebaan op de
Groene Long in Steenwijk. Hieronder vindt u de beantwoording van deze vragen.

Het opbouwen van de etagebank bij de skatebaan in de Groene Long was een positief bedoeld
ambtelijk initiatief naar aanleiding van opmerkingen van een deel van de skatebaan gebruikers, dat
het wel fijn zou zijn als er ter plaatse een mogelijkheid zou zijn om bij regen te schuilen.
Echter, het initatief was niet overlegd met buurtbewoners, de wijkvereniging en andere
belanghebbenden. Dat strookt niet met de opvatting van het college dat in overleg met inwoners,
waar het mogelijk is, zaken worden opgepakt of uitgevoerd. Daarom heeft het college, toen duidelijk
werd dat de opbouw was gestart, onmiddellijk besloten om de opbouw te staken en om de bank te
verwijderen.
Bijkomende reden voor het college was dat we een dergelijke locatie, waar een professionele
skatebaan ligt, niet actief willen bevorderen als hangplek voor jongeren.Tevens is de bedoelde
etagebank een voorziening die vandalisme gevoelig is.

1. Is dit bouwwerk inderdaad de etagebank welke eerder geplaatst is in park Rams Woerthe?
Ja, het is dezelfde etagebank.

2. Hebt u hiervoor een vergunning aangevraagd of mag dit zonder vergunning in de openbare ruimte
geplaatst worden?
De etagebank mag op deze plek zonder vergunning worden geplaatst.
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3. Wat is de reden dat u deze etagebank nu plaatst bij dit skatepark?
Zie de inleiding.

4. Bij de aanleg van het skatepark is door de projecteider van de gemeente Steenwijkerland aan
omwonenden aangegeven dat het geen hangplek voor jongeren zou worden en daarom werd er geen
overkapping geplaatst en geen verlichting aangebracht.
De uitvoerend ambtenaar was niet op de hoogte van deze afspraken.

5. Welke partijen zijn er betrokken geweest bij de keuze voor deze locatie en welke beoogde locaties
hebt u nog meer overwogen?
Er is ingegaan op een verzoek van enkele gebruikers van de skatebaan die de bank graag willen
gebruiken als schuilplek bij regen en felle zon. Er zijn geen andere locaties overwogen.

6. Op welke wijze hebt u hierover gecommuniceerd met de omgeving?
Zie de inleiding.
Vervolg
Nvt.
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