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Beantwoording artikel 43 vragen brief 27
VVD aanlijnplicht Schutterspark

202227972/202235666

Beste VVD-fractie,

Op 9 augustus heeft de VVD-fractie Brunssum op grond van artikel 43 van het Reglement van orde voor de
vergadering en andere werkzaamheden aan de gemeenteraad Brunssum 2019 vragen gesteld aan het
college over aanlijnplicht Schutterspark. Hieronder worden de vragen beantwoord.

l.ls er inderdaad een collegebesluit in voorbereiding m.b.t. een algehele aanlijnplicht in het Schutterspark?
Antwoord: Nee, anders dan in de brief van 21 juni 2022 met kenmerk 202208170/202210099 is er geen
collegebesluit meer in voorbereiding m.b.t. een algehele aanlijnplicht in het Schutterspark. Na verzending
van onze brief van 21 juni hebben wij duidelijke signalen gekregen dat er voor een algehele aanlijnplicht
geen draagvlak is. Zo heeft het college, middels de burgemeester en wethouder Janssen, ongeveer 400
handtekeningen aangeboden gekregen tegen een algeheel aanlijnplicht. Om die reden gaan wij bij nader
inzien geen besluit voorbereiden m.b.t. een algehele aanlijnplicht in het Schutterspark.
2.En zo ja, welk collegelid heeft dit op basis van welke uitgangspunten in gang gezet? En wanneer is dit dan
gebeurd c.q.toegezegd?
Antwoord: De voormalige wethouder Houben (Schutterspark) heeft op 2 juni 2022 verzocht om een besluit
in deze. Daarna is er gebleken dat, in tegenstelling tot de uitspraak van het wijkteam, er geen draagvlak is
voor een algeheel aanlijnplicht getuige de binnengekomen handtekeningen.

3.En zo ja, op basis van welke argumenten is dit besluit in voorbereiding?
Antwoord: Naar aanleiding van het vorige antwoord is dit niet meer aan de orde.
4.En ZO ja, kan het college aangeven wanneer en op welke manier het buurtnetwerk is betrokken?
Antwoord: Het buurtnetwerk vergadert periodiek eigenstandig met buurtbewoners.
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5.Is het college zich bewust van de weerstand tegen dit (mogelijke) voornemen?
Antwoord: Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 1 en 2.
6.Op welke manier wilt het college de communicatie met bezoekers van het Schutterspark verbeteren?
Antwoord: De communicatie met bezoekers wil het College graag verbeteren door betere en vooral
zichtbare bebording met betrekking tot de huidige aanlijnplicht geldend rondom de vijvers. Eveneens wordt
de gemeentelijke website geactualiseerd. Verder zal er periodiek toezicht gehouden worden op het naleven
van deze regels en daar waar nodig ook verbaliserend worden opgetreden.
7.Is het college alsnog bereid dit (mogelijke) voornemen ter beraadslaging aan de raad voor te leggen?
Antwoord: Gezien het huidige standpunt van het college is dat overbodig. Bovendien is deze beantwoording
voor alle raadsleden inzichtelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,
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