SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 26 april 2017
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Behoud stadsstrand Houten
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Deelt u met de fractie van ITH haar grote teleurstelling dat het stadsstrand Houten, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement van sport, spel en ontspanning voor de inwoners van Houten, dit
jaar niet door zal gaan?
2. Was u ervan op de hoogte dat voor een bepaalde datum de financiering rond moest zijn om tijdig dit
evenement nog te kunnen organiseren?
3. Zo ja, waarom heeft u dan niet tijdig de daartoe noodzakelijke maatregelen getroffen, bijvoorbeeld
door het afgeven van een garantie, om te voorkomen dat alleen vanwege deze termijnoverschrijding
het stadsstrand niet door kan gaan?
4. Ziet u desondanks nog mogelijkheden dat het stadsstrand dit jaar toch doorgang zal kunnen vinden,
wellicht in een voor dit keer gewijzigde vorm?
Toelichting:
Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft al op 18 juni 2016 via schriftelijke vragen bij u op aangedrongen het stadsstrand te behouden. Deze schriftelijke vragen treft u bijgevoegd aan. Uw reactie
daarop was op voorhand positief. Ook u zag het belang in van de waarde en de maatschappelijke kant
van dit evenement.
ITH heeft verderop in het jaar nog eens aandacht gevraagd voor de grote waarde van het stadsstrand.
In de begrotingsvergadering van 8 november 2016 hebben wij namelijk een motie ingediend, waarbij
u opgeroepen werd zich tot het uiterste in te spannen om de toekomst van het stadsstrand zeker te stellen. Overigens vroegen wij dat ook voor het behoud van het Winterplein. De motie, ook bijgevoegd,
werd helaas op uw aangeven met grote meerderheid verworpen.
Als reactie op deze motie deelde u wel mede dat u met de winkeliersvereniging in gesprek blijft over
het behoud van het stadsstrand. Ook zegde u toe dat gekeken zou worden of een evenementenfonds
één van de oplossingen is die uit de Retailvisie, maar ook uit het City marketingbeleid kan komen.
Helaas stelt de fractie van ITH met grote teleurstelling vast dat dit alles niet heeft geleid tot het doorgaan van het stadsstrand. Uw pogingen daartoe zijn kennelijk onvoldoende geweest. Ook vele inwoners, zo blijkt uit reacties op facebook, zijn hierover zwaar teleurgesteld.
In afwachting van uw reactie, teken ik,
hoogachtend en met groet,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

