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Onveiligheid aangelegde vlonder bij het gemeentehuis

Inleiding








Tijdens de behandeling van de plannen voor het opleuken van de buitenruimte van het gemeentehuis is door de
ChristenUnie al aangegeven dat er op de tekeningen voor de aan te leggen vlonder bij het gemeentehuis geen
rekening is gehouden met de veiligheid van spelende kinderen.
Sterker nog er is een motie ingediend om deze kind-onvriendelijke vlonder helemaal niet aan te leggen, wat een
besparing van minimaal 90.000 euro zou opleveren. Voor deze motie was onvoldoende steun en de vlonder is dus
inmiddels aangelegd.
Tot onze grote verbazing zonder veiligheidsmaatregelen voor spelende kinderen. Zowel de toegang tot de vlonder
als de overgang met het water zijn vrij.
Anders dan b.v. bij het Vijverpark bij station Bussum-Zuid waar een afrastering langs de gehele vijver is geplaatst om
de veiligheid van de gebruikers van het Vijverpark te borgen.
De trap die naast de vlonder aanwezig is, zal gebruikers die kunnen zwemmen helpen om weer uit het water te
kunnen komen, mocht iemand te water zijn geraakt. Aangezien het geen zwemwater betreft, zal dat niet de
bedoeling zijn.
Voor peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen zonder zwemdiploma zal die trap buiten bereik zijn.
De rand van de Vlonder is al snel te hoog om zich aan vast te grijpen, zonder helpende hand(en) is het
verdrinkingsrisico te groot.

Vraag 1
Wat is er gedaan met de opmerkingen van de ChristenUnie dat er geen voorzieningen op de tekeningen zichtbaar zijn voor
het borgen van de veiligheid van kinderen?
Er is notabenen een speeltuintje naast de vlonder. Hier zit overigens wel een omheining omheen.
Vraag 2
In hoeverre is de vlonder toegankelijk voor onze inwoners die minder valide zijn en er toch graag gebruik willen maken van
deze plaats voor ontspanning/ontmoeting.
Wat is daarbij het risico om te water te raken voor deze groep inwoners.
Vraag 3
Is het college bereid om op zeer korte termijn, liever gisteren dan vandaag de toegang tot de Vlonder af te zetten totdat er
voldoende veiligheidsvoorzieningen zijn aangelegd om het ongewenst te water raken te voorkomen van peuters, kleuters,
kinderen, jongeren en volwassenen die niet kunnen zwemmen of zichzelf niet via de geplaatste trap uit het water kunnen
helpen?

