Vragen voor het vragenhalfuur
raad 01 juni 2021
Onderwerp: hekken bij de brug tussen de Stad van de Zon en de Gibbon

De DOP heeft vragen naar aanleiding van een artikel in het Noord Hollands
Dagblad m.b.t de hekken bij de brug tussen de Stad van de Zon en de Gibbon
Graag zouden wij van de DOP willen weten:
1. -Hebben er de afgelopen 10 jaar ongelukken plaats gevonden?
2. -Hoe is het besluit tot het plaatsen van deze hekken genomen en wat was de precieze
aanleiding?
3. -Wat waren de andere opties om springen te voorkomen?
4. -Is er nagedacht over een alternatieven voor de jeugd die nu gebruik maakt van de brug
om in het water te springen, zoals een steiger of een andere mogelijkheid om het veiliger
te maken?
5. Wordt overwogen ook andere bruggen in de gemeente te voorzien van maatregelen?
6. -is het idee dat deze hekken jaarlijks een seizoen lang geplaatst worden?
Groeten Hilke Verhagen
Raadslid DOP
------/-------

Onderwerp: Blikkenvanger gevraagd
Geachte burgemeester en wethouders,
Wij Senioren Dijk en Waard zijn meerdere malen aangesproken door omwonende en
gebruikers van de skatebaan.
De skaters zijn zeer tevreden over de vernieuwde skatebaan!
De geluidsoverlast die door omwonenden werd ervaren is een stuk minder geworden.
Daar is iedereen blij mee.
Er is echter nog één punt dat wij als gebruikers en omwonenden graag willen oplossen dat is
het zwerfafval.
Deels ligt dat door eigen schuld (waaraan wij, skaters, aan moeten werken), deels omdat de
twee afvalbakken die aan beide zijden van de skatebaan staan opgesteld veel te klein zijn.
Hoe mooi zou het zijn als daar een zogenoemde blikvanger komt weer en dat die zo wordt
opgesteld dat hij een onderdeel van de baan gaat uitmaken waardoor het een speelelement
wordt om tijdens het skaten de rommel in de korf te gooien.
Skaters en omwonenden, vragen u een afvalkorf . Blikvanger te plaatsen en in overleg met de
gebruikers de plek van de korf te bepalen.
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Misschien is het mogelijk om de blikvanger achter de skatebaan vlak bij het speelveldje te
verplaatsen naar de skatebaan die veelvuldiger wordt gebruikt dan het speelveldje.
Wat ook een punt van zorg is dat er tot in de late uurtje veel geluidsoverlast wordt ervaren
door de bewoners er is wordt laat inde avond muziek gedraaid met een hoog volume.
Wij van Senioren horen graag van het college of u daaraan wat kunt doen
Jan van der Starre
Raadslid SDW
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