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Geachte heer, mevrouw,
De fractie van het CDA heeft tijdens het vragenuur van 4 april jl. een vraag gesteld over het
Venneperplein . In de gazons zouden bollen worden geplaatst en er zouden bloembakken
worden neergezet. Dit is uitgesteld vanwege de markt die daar tijdelij k heeft gestaan. De
markt is inmiddels naar het Harmonieplein verplaatst.
Ik heb toegezegd deze vraag schriftelijk te beantwoorden.
De markt is rond de zomer verplaatst. In het najaar van 2012 hadden dus bollen geplant
kunnen worden. Een aandachtspunt is dat de kabels van de grondspots vrij moeten blijven
en er gemaaid kan blijven worden . Het gebiedsmanagement zal, conform afspraak, de
komende tijd in overleg treden met de groengroep van de dorpsraad en vaststellen welke
bollen geschikt zijn . Indien met de groengroep tot resultaat kan worden gekomen (en daar is
alles op gericht) dan worden komend najaar de bollen geplant worden.
Er is indertijd, na participatie, gekozen voor hutterproof bakken , die daardoor zwaar zijn.
Omwonenden en ondernemers hebben daar op aangedrongen, omdat zij anders vreesden
voor vandalisme.
eze keus heeft consequenties, indien ook bakken op het plein worden geplaatst. Bij
ve~ementen kunnen de bakken dan alleen met een kraan worden verplaatst en daarna
eer teruggeplaatst.
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/ In de verwachting u hiermee geïnformeerd te hebben.
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Met vriendelijke groet,
S. Bak
Portefeuillehouder openbare ruimte, sociale zaken en welzijn
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FSC
Mixed Sourees
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