
              Midden-Groningen 
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 08-02-2021 

 

 

Onderwerp : Situatie Westerpark: Kindcentrum Van Heemskerck en ontsluiting ivm realisatie Stadshart 

 

Toelichting:  

Geacht college, 

 

De bewoners in het Westerpark voelen zich niet gehoord, is de kop in het Dagblad van het Noorden op 
30 januari. 

Aanleiding is het bezoek aan de rechter betreffende het kappen van bomen, dit voor de sloop van de 
Van Heemskerckschool. 

In het artikel is te lezen: 

We moeten telkens bezwaar maken om te worden gehoord, dat doen we uit onmacht.  

De bewoners worden in toenemende mate gefrustreerd en willen juist graag de projecten Van 
Heemskerkschool en Kerkstraat integraal bezien. 

Graag willen we van het College horen wat er aan de hand is. 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Op welke wijze is het college in overleg met de bewonerscommissie? 

2. Wat doet de gemeente met de inbreng van deze commissie. 

3. Op welke wijze wordt het groen van het park behouden? 

4. Het inrijverbod van de Parallelweg heeft de intensiteit van de verkeersbewegingen enorm verhoogd 
voor de school langs. Westerpark én Hommeshof én Parallelweg rijden nu extra voor de school langs. 
Waarom geldt daar het inrijverbod en hoe kan de verkeersveiligheid hier verbeterd worden. 

 
Namens de fractie van het CDA, 
 
Erianne van den Burg  

 
 

 

Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 

als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 

aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  
1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 

ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 

tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 

van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 



              Midden-Groningen 
 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 

regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

