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Beantwoording vraag art. 33 RvO
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O. Wijnhoven

Geachte mevrouw Bruijsten - van de Berg,
Op 22 februari 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
zitbanken op Leisurepark In de Bandert.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
In een brief aan wethouder Jac Dijcks, d.d. 7 december 2017, vraagt de heer Linssen uit
St. Joost aandacht voor rustmomenten in de vorm van zitbanken voor ouderen op de
wandelroutes door het mooi aangelegde Leisurepark 'In de Bandert'. In een gedeelte
van het park staan al banken, maar deze staan veelal in los zand of op het gras. Voor
mensen met een rollator zijn die banken moeilijk te bereiken. De wethouder heeft aan
de heer Linsen gevraagd om alles eens op papier te zetten, en dat heeft de Heer
Linssen middels bovengenoemde brief gedaan. De ouderen vragen of het mogelijk is
dat er banken herplaatst worden en ook of er banken bijgeplaatst kunnen worden. De
heer Linssen heeft ook een situatie tekening bijgevoegd ( zie bijlage). De heer Linssen
heeft zich inmiddels tot onze fractie gewend, omdat zijn brief niet beantwoord wordt en
niet duidelijk is of er aan de wens van de senioren voldaan kan worden.
Onze vragen zijn dan ook:
Vraag 1:
Antwoord:

Is de gemeente op de hoogte van het verzoek van de Heer Linssen?
Ja.

Vraag 2:

Is het college het met DES eens dat de ouderen het wandelen in het
sportpark als beweegactiviteit gebruiken om de conditie op peil te
houden?
Ja.

Antwoord:
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Vraag 3:
Antwoord:
Vraag 4:
Antwoord:

Vraag 5:
Antwoord:

| ^ Echt-Susteren

Kan het college de noodzaak ervan inzien, dat senioren graag meer
zitbanken op de wandelroute door sportcomplex 'In de Bandert'
geplaatst zien.
Ja.
Zo ja, kan het college dan bekijken of de mogelijkheid bestaat om meer
zitbanken te plaatsen?
Alle zitbanken zijn reeds besteld. De helft hiervan is al geplaatst en de andere
helft wordt na de vorstperiode geplaats. Zoals reeds eerder met Dhr. Linssen
besproken (22 februari 2018) zullen de banken ongeveer op de door hem
voorgestelde locaties geplaatst worden.
Zo ja, kan het college er dan ook voor zorgen dat de banken beter te
bereiken zijn voor mensen met rollators ?
De zitbanken zullen, ook voor mensen met rollators, goed bereikbaar zijn.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. <3CW.T. van Balkom
secretaris

drs. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester
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