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O. Wijnhoven

Geachte heer Verheesen,
Op 24 juli 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
plattegronden van de gemeente.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
De gemeente Echt-Susteren is een aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen, werken
en recreëren is. Het servicepunt van de V W in de bibliotheek vervult voor toeristen een
belangrijke bron van informatie. Van vrijwilligers van de bibliotheek ontvingen wij het bericht
dat een plattegrond van de gemeente Echt-Susteren niet meer verkrijgbaar is.
Vragen:
Vraag 1:
Antwoord:
Vraag 2:

Antwoord:

Openings

Is het bekend bij het college dat de plattegrond van de gemeente EchtSusteren niet meer te koop is in het servicepunt van de V W in Echt?
Ja, dit is bij het college bekend.
Is het u bekend dat mensen die doorverwezen worden naar het gemeentehuis
voor een plattegrond te horen krijgen dat deze te koop is in het servicepunt
van de V W ?
De gemeente faciliteert al een aantal jaren geen plattegronden van de gemeente
meer en biedt alleen toeristische (wandel) kaarten van Het Smalste Stukje van
Nederland aan. Deze zijn onlangs opnieuw gemaakt en onder meer bij het
servicepunt van de V W te verkrijgen.
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Vraag 3:
Antwoord:

Vraag 4:
Antwoord:

Vraag 5:

Antwoord:

Is het college bereid de verkoop van de plattegrond van de gemeente EchtSusteren weer mogelijk te maken in o.a. het servicepunt van de V W in Echt?
Voor de steeds kleiner wordende groep die van dergelijke kaarten gebruik maken,
gaat de gemeente een kleine oplage van stads- en dorpskernen printen en bij de
V W en in het gemeentehuis beschikbaar stellen.
Wat is de reden dat de plattegrond niet te koop is in het servicepunt van de
V W én niet te koop is in het gemeentehuis?
Een plattegrond heeft in de huidige, steeds verder digitaliserende tijd, nauwelijks
toegevoegde waarde. Tegenwoordig is het op vrijwel iedere smartphone, tablet of
computer mogelijk om een actuele plattegrond te raadplegen, downloaden of zelf uit
te printen. Daarnaast worden er via de website van het Smalste Stukje Nederland
(www.hetsmalstestukjenederland.nl) voldoende alternatieven aangeboden om de
gemeente als bezoeker te leren kennen, zowel qua activiteiten als qua
(wandel)routes.
Ook de burgers van de gemeente Echt-Susteren ontvangen geen plattegrond
van de gemeente meer bij de gemeentegids. Is het college bereid één keer in
de 3 jaar bijvoorbeeld de plattegrond bij de gemeentegids (die jaarlijks
verschijnt) weer te verstrekken?
Zie antwoord vraag 4.

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 wg ouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

Openingstijden: maandag 09:00-20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00-17:00 uur, donderdag en vrijdag 09,00- 13,00 uur.
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