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Geacht college. 
 
Naar aanleiding van het debacle van het pannaveldje aan de Oude Veiling in Fijnaart heeft de PvdA fractie de 
volgende vragen: 
 

1. Kunt u aangeven hoe het proces van voorbereiding en aanleg van dit pannaveldje is verlopen en dan 
met name over de betrokkenheid van de omwonenden bij dit proces?  

2. Het college heeft altijd de mond vol van beginspraak en de burgers erbij betrekken, maar het lijkt 
ook hier in de praktijk weer niet gebeurd te zijn. Waarom is hier blijkbaar de procedure uit de nota 
beginspraak niet gevolgd?  

3. Wat zullen de kosten zijn van het weghalen en opslaan van het pannaveldje? 
4. Wat zullen de kosten zijn van het (2X) herinrichten van het gebied aan de Oude Veiling? 
5. Wat zullen de kosten zijn van het aanpassen (o.a. kleinere doelen) en het opnieuw plaatsen van het 

pannaveldje op de nieuwe locatie? 
6. Bent u voornemens de bewoners van Fijnaart te betrekken bij de keuze voor een nieuwe locatie en 

dan vooral de omwonenden van een potentiële nieuwe locatie? We stellen deze vraag omdat u 
blijkbaar bij de aanleg van het veldje aan de Oude Veiling niets geleerd lijkt te hebben van de 
problemen bij de aanleg van het andere pannaveldje in Fijnaart. Wij gaan er van uit dat u deze lessen 
nu wel meeneemt, ook bij de verdere uitvoering van het speelruimtebeleid.  

 
 
Wij verzoeken u de antwoorden op deze vragen te geven in de vergadering van de commissie Sociale 
Infrastructuur van 26 juni 2013.  
 
 
Namens de PvdA fractie, 
 
J.W.C.Stalenhoef 


