Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen

Categorie: A / B / C (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Inloopbijeenkomst Vestersbos 1 en 6 juli
Naam en fractie: Marcel Lap
Datum indienen: 5 juli 2021
Afdeling: ……….. (door organisatie in te vullen)
Contactpersoon: …………… (door organisatie in te vullen)

Inleiding/Aanleiding:
Tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden van Vestersbos op 27 mei jl.
kwam de wens naar voren voor een fysieke bijeenkomst. Als belangstellende heb ik op 21 juni jl. net als
omwonenden een mail ontvangen met de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een
inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomsten waren gepland op 1 en 6 juli jl. Hierbij is tevens is een tijdsblok op
de dag aangegeven. Binnen het tijdsblok kon een afspraak van 30 minuten worden gepland voor maximaal
twee personen (uit hetzelfde huishouden). Bij mij, maar zeker ook bij omwonenden ontstond verbazing
over deze beperking. Dit, met de aangekondigde versoepelingen van de Coronamaatregelen vanaf
zaterdag 26 juni jl.
Omwonenden hebben mondeling aan de projectgroep een vraag hierover gesteld. Ik heb mijn vraag
schriftelijk via de Griffie gedaan in de richting van het college/de projectgroep onder andere waarom
gekozen is voor maximum van 2 personen uit hetzelfde huishouden.

Vraag/Vragen:
1. Waarom is voor de opzet gekozen van maximaal 2 personen uit hetzelfde huishouden? Dit terwijl
versoepeling van Coronamaatregelen was aangekondigd.
2. Waarom is met inachtneming van de basis Coronamaatregelen (o.a. 1,5 meter afstand houden)
niet gekozen voor een grotere ruimte en daarbij het aantal aanwezigen op aangepast? Denk aan
de Raadszaal, De Patio, De Cultuurhal of de aula van het Vestersbos.

3. Is met deze vorm van een inloopbijeenkomst voldaan aan de uitdrukkelijke wens van met name
omwonenden om een fysieke bijeenkomst te organiseren.

