Schriftelijke vragen aan het college
(artikel 39 RvO)
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Aan de voorzitter van de raad

Steller van de vragen: fractie GBSV Alphen Chaam
Onderwerp: Voetbalkooi Chaam
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Kortheidshalve verwijzend naar de actieve informatie ‘Voorstel 04j-13-18 Voetbalkooi Chaam’ die
de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 december jl. behandelde, de polemiek op de sociale
media over dit onderwerp op dit moment en de op de sociale media gestarte petitie ‘behoud
voetbalkooi Chaam’ hebben wij de volgende vraag.
Gelet op de actualiteit van het onderwerp vragen wij uw college om snelle beantwoording, liefst
per ommegaande maar in ieder geval ruimschoots binnen de antwoordtermijn van 30 dagen.
Is uw college bereid om vooralsnog af te zien van het verwijderen van de voetbalkooi aan de
Withagen Chaam om daarmee tijd te creëren om (als college) het gesprek aan te gaan met voor- én
tegenstanders van de aanwezigheid van de voetbalkooi op deze locatie?
De deelnemers aan de discussie via de sociale media zouden zeker voor dit gesprek uitgenodigd
moeten worden.
Wij stellen het op prijs als u ook de gemeenteraadsleden uitnodigt aanwezig te zijn bij het
(eventuele) gesprek.
Wat ons betreft zou het gesprek moeten leiden tot breed gedragen conclusies hoe verder om te
gaan met de ontstane situatie en tot een planning, zodat duidelijk is wat de omgeving en de
doelgroepen mogen verwachten op korte en langere termijn.
Antwoord
Op 7 januari jl. is er een bewonersvergadering geweest. Tijdens die vergadering is er een
werkgroep opgezet waarin voor- en tegenstanders van het behoud van de kooi vertegenwoordigd
zijn. In die vergadering is afgesproken dat de kooi pas weg kan gaan nadat de werkgroep een plan
hebben ontwikkeld. In de werkgroep zitten ook mensen die deelgenomen hebben aan de discussie
via social media.
De werkgroep voert gesprekken die moeten leiden tot een breed gedragen conclusie over hoe
verder om te gaan met de ontstane situatie. En tot een planning, zodat duidelijk is wat de omgeving
en de doelgroepen mogen verwachten op korte en langere termijn.
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Wij zien dit proces als een proces wat onder direct betrokkenen inwoners (voor- en tegenstanders)
doorlopen moet worden. Wij zien in dit gedeelte van het proces geen rol voor raadsleden.
Ondertekening en naam
fractie GBSV Alphen Chaam
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