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Toezeggingen uit het forum van 20 juni 2017
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Toezegging
Voor de raadsvergadering van 4 juli
zullen de stukken over de
omgevingswet met informatie over
de projectorganisatie en het Plan
van Aanpak toegezonden worden.
Voor de raadsvergadering van 4 juli
zal uitleg toegestuurd worden over
de verhoging van de
verliesvoorziening Broekerplein.

Op een later moment, na de
raadsvergadering van 4 juli, zal de
reden van het niet verhalen van de
kosten zoals op pagina 94
verwoord, gegeven worden.
Op een later moment, na de
raadsvergadering van 4 juli, zal
uitleg gegeven worden over het
verschil in ontvangen Wabo-leges.
PH Nieuwenhuizen doet de
toezegging de evaluatie van het
snippergroen-beleid aan de raad toe
te zenden, gepaard gaand met een
politiek-bestuurlijke avond over dit
onderwerp.

Uitwerking
De projectopdracht en het PvA omgevingswet zijn 3 juli
2017 toegezonden.

Belangrijkste oorzaak hiervoor is een stijging van de
kosten. Ten eerste bleek bij nadere detaillering en
technische uitwerking dat de kosten voor de maatregelen
in verband met het opzetten van het waterpeil bij de Tjalk
(in verband met de doorvaarbaarheid) de kosten hoger
zouden uitvallen dan eerder geraamd. Ten tweede zijn de
plankosten toegenomen. Bouwen in een bestaande
omgeving blijkt tot hogere kosten te leiden voor
bijvoorbeeld communicatie met omwonenden en
afstemming. Voor een meer gedetailleerde toelichting
wordt verwezen naar de toelichting op de
grondexploitatie Broekerplein welke vertrouwelijk ter
inzage lig bij de griffie.
De hogere kosten voor de Tjalk waren pas eind 2016, na
daadwerkelijke aanbesteding, exact in beeld. Deze
kosten zijn daarom bij de totale herziening van de
grondexploitatie per 1 januari 2017, tezamen met alle
andere aanpassingen verwerkt. Pas op dat moment
ontstond een duidelijk zicht op het uiteindelijke resultaat
op de grondexploitatie zoals dat nu bij de Jaarstukken
wordt gepresenteerd.
Na 4 juli

Na 4 juli

Na 4 juli. Toezegging opgenomen in de LTA actielijst.

Aanvullende technische vragen nav het RV:
Fractie Kleurrijk Langedijk
Nr. Vraag
1. Dit restant was indertijd bedoeld voor een openbare
speelvoorziening 12+ voor de middelbare schooljeugd.
Voor welke leeftijdsgroep wordt het nu aangewend?
1

Antwoord
Dit was destijds bedoeld en gelabeld
voor de inrichting van een plek voor
jongeren 12+, daar wordt nu zoveel
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2.

3.

4.

5.

Uit de mondelinge beantwoording forum 20 juni jl.
begrijpen wij dat het om IKC Zuid gaat, dus gelegen aan
de Sperwer Sint Pancras e.o. Daar zijn op dit moment in
de nabijheid twee speelgelegenheden die gelukkig in
stand blijven (nabij Janspad en hoek
Fazantenlaan/Lepelaar voor basisschooljeugd) en nog
aantal kleinere speelvoorzieningen en op het plangebied
IKC zuid het asfaltveld (voor ook oudere jeugd) aan de
kant van ’t Sterntje. Waarom nu nog een extra
speelvoorziening in dit gebied?
Wordt er bij het gevraagde besluit een openbare
speelvoorziening (7 dagen per week tussen zonsopgang
en zonsondergang toegankelijk voor iedereen) of een
speelvoorziening specifiek voor de IKC gebruikers
bedoeld?
Zijn er in het verleden al andere locaties in Sint Pancras
in beeld geweest of onderzocht waar deze
speelvoorziening 12+ gerealiseerd zou kunnen worden?

Is een en ander overlegd met of aan de orde geweest in
het dorpsplatform Sint Pancras of Dorpsraad Sint
Pancras?

2

mogelijk ook rekening mee
gehouden.
Het is niet extra. De huidige
speelvoorzieningen worden
meegenomen in het plan. Met
andere woorden, het gebied wordt
herontwikkeld. Dit vindt plaats in
afstemming met betrokken partijen.

Er wordt zowel een openbare- als
een speelvoorziening specifiek voor
de IKC gebruikers bedoeld.

Ja dit heeft plaatsgevonden.
Aangezien niemand een
speelvoorziening dicht bij zijn woning
wilde, is er toen voor andere
oplossingen gekozen.
Bij de bespreking van de
ontwerpateliers, die vanaf september
zullen plaatsvinden, zijn alle partners
en betrokken partijen uitgenodigd
waaronder het dorpsplatform.

