Schriftelijke vragen van het CDA over een gewenste voetgangersbrug in de wijk
Wijland te Nieuwkoop.
Aanleiding:
In de nieuwbouwwijk Wijland in de kern Nieuwkoop is bij een aantal inwoners onrust
ontstaan over een aanvankelijk door de projectontwikkelaar geplande voetgangersbrug tussen
de percelen Grendel 33 en Schootanker 24. Deze brug staat in ieder geval ingetekend bij de
woning-koop informatiebrochure. Bij de gemeente is deze (ingetekende) brug ook al een
onderwerp van correspondentie geweest met enkele bewoners/nieuwe woningeigenaren in
het kader van het zogenaamde samenlevingsbudget. Het college heeft zelfs de aanvraag van
dit project op 10 mei 2016 besproken en besloten om de aanvraag aan te houden. Uit latere
mailwisseling blijkt dat de gemeente geen budget gereserveerd heeft om deze brug aan te
leggen en dus niet tot realisering van deze brug zal overgaan. Realisering van deze brug is
echter een belangrijke factor voor een veilige schoolroute voor de kinderen in deze wijk en
tevens een sociaal veilige factor van kleine kinderen. (bereikbaarheid speelplaats)
Vraag 1:
Kan het college toelichten waarom dit samenlevingsinitiatief niet aan de gestelde eisen
voldoet om gefinancierd te worden uit het hierboven aangehaalde samenlevingsbudget ?
Vraag 2:
Is het college bekend dat de projectontwikkelaar al zover gegaan is dat zij (blijkens
mailwisseling) bereid is om de brug door middel van 50 % cofinanciering te doen realiseren ?
Vraag 3:
Is het college het met het CDA eens dat de voetgangersbrug een veiliger schoolroute van
kinderen naar de basisscholen zal realiseren ?
Vraag 4:
Is het college het met het CDA eens dat deze voetgangersbrug de sociale veiligheid van kleine
kinderen zal bevorderen, namelijk de bereikbaar van de speelplaats in de Schootanker ?
Vraag 5:
Is het college het met het CDA eens dat de gemeente samenlevingsinitiatieven die de
veiligheid van de jeugd in een wijk zal bevorderen moet omarmen onder andere in het kader
van het nieuwe beleid “van buiten naar binnen werken.” en verder gestimuleerd door middel
van een keerzijde financiering ?
Vraag 6:
Is het college bereid het initiatief van een aantal bewoners van deze brug te omarmen en met
de initiatiefnemers om tafel te gaan teneinde tot een voor de ( school) jeugd veiliger situatie te
komen ?
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