
Schriftelijke vragen

(inwinnen van informatie)

Artikel 35 Reglement van Orde

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een 
toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke of 
mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor 
gestelde worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo 
spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college worden 
gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig 
dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in 
de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen 
kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijke lid van het college de vragensteller hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen beantwoording 
zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de 
griffier aan de leden van de raad toegezonden.

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende 
raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de 
behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen
omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad 
anders beslist.

Onderwerp: Vragen stroomuitval/vernieling Mercon Kloos / Voortgang

Datum indiening: 9 november2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college  wordt verzocht de volgende vraag/vragen te beantwoorden.

Afgelopen jaren is met regelmaat door meerdere fractie aandacht gevraagd voor overlast en de 
veiligheid in en rondom de leegstaande loods van Mercon aan de West Kinderdijk. 

De buurt ondervind een enorme overlast als gevolg van vandalisme. 7 keer brandstichting. Tientallen 
keren inbraak en vandalisme en met name de laatste weken overlast door zwaar vuurwerk in de 
loods. Eerder was er veel overlast door de stormen en was de veiligheid van bewoners en 
voorbijgangers in het geding. 

Aan deze reeks van overlast is afgelopen week een nieuw hoofdstuk toegevoegd. 
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Vandalen zijn, achteraf gezien dagen lang bezig geweest met het ontmantelen van een drietal 
generatoren die tegen de loods zijn gesitueerd. Deze ontmanteling heeft er toe geleidt dat de dijk en 
een deel van Kinderdijk enkele uren zonder stroom hebben gezeten. 

Bewoners van de dijk zijn zeer bevreesd en geven aan dat de tot nu toe genomen maatregelen; extra 
afzetting/afdichting, regulier toezicht kennelijk niet voldoende is. 

3 Vragen: 

* Zijn er extra maatregelen genomen nav deze ernstige vorm van vandalisme.  Wat zijn de 
mogelijkheden in de richting van de projectontwikkelaar om overlast terug te dringen?

* Zijn er mogelijkheden om sloop van de werf te versnellen om verdere overlast te doen stoppen.

* Welke acties zijn door de gemeente tot nu toe heeft genomenen om sloop versnelt mogelijk te 
maken.

* Welke acties worden  ondernemen om de bewoners gerust te stellen en  te informeren over de 
stand van zaken.       

* In hoeverre kan de gemeente  de veiligheid in en rondom de werf versterken en waarborgen door 
een samenwerkingsband tussen projectontwikkelaar, gemeente en buurtbewoners. 

Namens de CDA fractie  

Erno Hartsuiker 
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