
 

 

Aan  : Markus Ploeger 
Van  : Remco Klomp/Harry Aalderink 
Datum : 20 december 2022 

 
Inleiding 

Raadslid Marjolein Vulpes, VVD-fractie, heeft voor het vragenuur van de raadsvergadering 

d.d. 2022 een aantal vragen gesteld. 

Dit zijn: 

 

1. Wat is de status van de inrichting van het plein bij de Houtstek; 

2. Wat is de status van de (monumentale) brug die nu is afgesloten voor het autoverkeer; 

3. Wat is de status van de plek in de Slochterhaven waar het VVV kantoor/afgebrande 

    Pizzeria stond; 

4. Op dit moment mist er op het gebied van veiligheid een trapje of een andere 

    Voorziening waarmee je veilig uit het water kunt komen. Wanneer komt deze weer  

    terug? 

5. Wat zijn de plannen voor de voormalige gemeentewerf en de weg die hier nu overheen 

    Loopt om dat de brug niet meer toegankelijk is (voor autoverkeer)? 

6. Kan het hek dat het terrein afsluit verwijderd worden? Dit zorgt soms voor gevaarlijke 

    situaties. 

 

Beantwoording 

1. Wat is de status van de inrichting van het plein bij de Houtstek; 

Voor de herinrichting van het plein zelf is NPG-geld beschikbaar. Op korte termijn zal 

het plein worden afgesloten voor parkeerders die daar niet thuishoren. De inrichting zelf 

heeft vertraging opgelopen. Een van de oorzaken is de afstemming van de versterking 

van het gebouw van SBB naast het plein. Een andere oorzaak is de afstemming met de 

aanpak van voormalige werf, haven en verdere omgeving. Dit is niet gereed. Voor dit 

moment is de gedachte dat de herinrichting van het plein naar voren zal worden gehaald 

en nog in 2023 wordt opgepakt.   

 

2. Wat is de status van de (monumentale) brug die nu is afgesloten voor het autoverkeer; 
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Momenteel is de brug afgesloten voor autoverkeer. Wij zijn in afwachting van kaders 

vanuit de aanpak voor de Slochterhaven of de brug beschikbaar moet blijven voor 

zwaar/autoverkeer en/of fietsers, voetgangers en/of beweegbaar moet worden gemaakt. 

Dit heeft effect op de werkzaamheden die moeten gebeuren en de middelen die ervoor 

nodig zijn. 

 

3. Wat is de status van de plek in de Slochterhaven waar het VVV kantoor/afgebrande 

    Pizzeria stond; 

Deze aanpak is niet gereed. Samen met betrokkenen/het dorp zal nagedacht worden over 

de her invulling. 

 

4. Op dit moment mist er op het gebied van veiligheid een trapje of een andere 

    Voorziening waarmee je veilig uit het water kunt komen. Wanneer komt deze weer  

    terug? 

De gebiedsbeheerder van IBOR zal in overleg treden met de gebiedsregisseur en de 

omgeving om te kijken wat er ter plaatse moet gebeuren en als er een trappetje 

geplaatst wordt wat de meest logische plek is. Het voornemen is dit in januari 2023 te 

gaan doen. 

 

5. Wat zijn de plannen voor de voormalige gemeentewerf en de weg die hier nu overheen 

    Loopt om dat de brug niet meer toegankelijk is (voor autoverkeer)? 

Deze aanpak is niet gereed. Samen met betrokkenen/het dorp zal nagedacht worden over 

de her invulling. 

 

6. Kan het hek dat het terrein afsluit verwijderd worden? Dit zorgt soms voor gevaarlijke 

    situaties. 

De gebiedsbeheerder van IBOR zal in overleg treden met de omgeving om samen naar de 

situatie te kijken. Er is op dit moment geen acute onveilige situatie. 


