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Inleiding
De gemeenteraad behandelt 27 mei de koop- en realisatieovereenkomst van Project Jan ter Gouwweg Naarden in een
beeldvormend gesprek. Vooruitlopend op dit gesprek, hebben wij de volgende technische vragen:
Vraag 1
Hoe lang is het gebied al in gebruik als speelvoorziening voor kinderen?
Antwoord
Het gebied is sinds 2006 als tijdelijk speelgebied met toestellen in gebruik. Deze tijdelijkheid is destijds uitgebreid met de
omwonenden besproken. In het vastgestelde groen actieplan, 2006, van de gemeente Naarden is navolgende citaat over
deze locatie opgenomen: Dit is echter een tijdelijk speelveld. De grond heeft een woonbestemming en kan in de toekomst
gebruikt gaan worden voor woningen. Het speelterrein zal dan verwijderd worden.
Vraag 2
Hoe voorziet de gemeente in een alternatieve plek waar kinderen kunnen spelen?
Antwoord
Op de locatie komen speelplekken voor kinderen van diverse leeftijden terug.
Vraag 3
Is overwogen om het gebied als speelvoorziening in stand te houden?
Antwoord
Nee weet dat project al sinds 2005 speelt en hier een woonbestemming aan heeft gegeven.
Vraag 4
Behelst het plan ook het voormalige KPN gebouw?
Antwoord
Nee.
Vraag 5
Zijn omwonenden reeds betrokken bij de planvorming en zo ja op welke manier?
Antwoord
Omwonenden worden binnenkort door de ontwikkelende partij betrokken bij de invulling van het groen en spelen in het
openbare gebied van de locatie. Het proces wordt op een interactieve wijze uitgevoerd. Het plan hiervoor heeft de
ontwikkelende partij in de startblokken staan.
Vraag 6
Is er al nagedacht over implicaties voor de verkeerssituatie?
Antwoord
Ja. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet dit al worden meegenomen. In de uitwerking van de plannen voor de
locatie is de parkeerbalans uitgewerkt. Deze wordt bij de omgevingsvergunning formeel ingediend.
Vraag 7
Wordt het uitgewerkte plan nog voorgelegd aan de raad, of is dat college mandaat?
Antwoord
Het college heeft het mandaat omdat binnen de geldende bestemmingsplan regels het plan is uitgewerkt.

