
Vragenuur raadsvergadering donderdag 24 september 2020

Bronsteevijver
In de raadsvergadering van 25 juni jl. heeft het CDA vragen gesteld over de 
Bronsteevijver, het gebruik daarvan en de communicatie met de 
verschillende belanghebbenden.

In de vergadering heeft de portefeuillehouder, mevrouw Nienhuis een 
aantal toezeggingen gedaan. En de vragen van vandaag gaan over de voortgang.

De raad is uitgelegd dat er in eerste instantie is gesproken met een grote groep 
belanghebbenden en dat er uit die groep een kleinere groep is ontstaan waarmee de 
portefeuillehouder is gesprek is gegaan. 
Opvallend is dat een deel van de omwonenden zich niet vertegenwoordigd voelt door deze 
kleinere groep. De portefeuillehouder heeft in de vorige vergadering aangegeven dat zij op 
korte termijn weer contact gaat zoeken met de grote groep en dat die kleinere groep daar 
een rol in zou gaan spelen, zodat iedereen zijn wensen kenbaar kan maken. Vanuit de raad is 
aangegeven dat de regie bij de gemeente moet liggen.
Mevrouw Nienhuis heeft de toezegging gedaan dat de raad hier een terugkoppeling over zou 
krijgen.

De dag na de vergadering is er een gesprek geweest met de kinderen uit de buurt, zo 
hebben wij uit de krant mogen vernemen. In dit gesprek zijn aan de kinderen verschillende 
beloften gedaan. Zij hebben hun e-mailadres achtergelaten, zodat zij uitgenodigd konden 
worden voor een vervolggesprek.

In de loop van de zomer is de sfeer rond de Bronsteevijver niet verbeterd. Bewoners worden 
aangesproken op het schoolplein of in de winkels met de vraag wat zij nou toch tegen het 
zwemmen in de Bronsteevijver hebben. De sfeer werd grimmig.

De vragen:
Vraag 1: Op welke manier is er contact geweest met ALLE belanghebbenden?
Dan bedoelen wij:

A. De omwonenden die overlast ervaren van het gebruik van de Bronsteevijver
B. De omwonenden die juist heel veel plezier hebben van de Bronsteevijver
C. De kinderen die uitgenodigd zouden worden voor een vervolggesprek
D. De mensen van handhaving en wijkagenten

Vraag 2: Op welke momenten heeft dit contact plaatsgevonden?

Vraag 3: Op welke manier is in deze gesprekken het springen van de brug onderwerp van 
gesprek geweest? Mocht dit niet besproken zijn, waarom niet? Dat was een verzoek vanuit 
de raad.

Vraag 4: Waarom is er geen collegebericht verschenen van de gevoerde gesprekken? De 
raad zou op de hoogte worden gehouden.


