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Fax 030 639 28 99 
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Gemeente Houten 

Aan de fractie van Christenunie 
T.a.v. de heer D.J. van Hoek 
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- 5 NOV. 2010 

Uw kenmerk 
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Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 

22 september2010 \ o"^OS6t ^ 

Onderwerp 

Burendag en schoonmaak Rietpias 

Geachte heer Van Hoek, 

Op 22 september 2010 ontvingen wij uw schriftelijke vragen artikel 36 RvO betreffende de Bu
rendag en een schoonmaakdag rond de Rietpias. Hieronder treft u ons antwoord op uw vragen 
aan. 

Vraag 1: Is het college zich ervan bewust dat de zondag voor vele mensen uit alle gele
dingen van de samenleving (w.o. liberaal, socialistisch en christelijk), de zondag een dag 
van rust en adempauze in de 24 uurs economie, is? 
Antwoord: 
Ja, dat is het college zich bewust. 

Vraag 2: Wat is de reden dat de schoonmaakactie en inzet 'keet in de wijk' nu juist ook op 
zondag zal plaatsvinden met inzet van ambtenaren van de gemeente Houten? 
Antwoord: 
Het initiatief voor deze Burendag en de schoonmaakactie op 25 en 26 september is voortgeko
men uit de bewoners die zitting hebben in het afstemmingsoverleg Rietpias; dit betreft een over
leg tussen omwonenden van de Rietpias, medewerkers van Houten & Co en gemeenteambte
naren. 
De gemeente is niet de organisator van deze activiteit maar ondersteunt hiermee een bewo-
nerswens welke naar onze mening een goed initiatief is in het kader van het wijk- en buurtbe
heer. Het is immers goed dat dit soort activiteiten worden georganiseerd om daarmee de betrok
kenheid van burgers in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te vergroten. Dit past 
goed in het gemeentelijke beleid omdat bewoners hier medeverantwoordelijk voor zijn. 
In eerste instantie betrof het ook een activiteit die alleen op zaterdag plaats zou vinden. Echter 
vanwege de beschikbaarheid van bewoners en de wens deze actie met zoveel mogelijk mensen 
te kunnen doen, heeft de organisatie er voor gekozen een deel van de activiteiten op zondag uit 
te voeren. Hierover is overlegd met de gemeente. Dit heeft niet geleid tot het annuleren van 
onze medewerking. De gemeente wilde hier graag aan meewerken en vond de combinatie van 
een schoonmaakactie en een Keet in de Wijk goed passen. Dit om bewoners te kunnen onder
steunen bij hun actie en gelijk een mogelijkheid te hebben met deze bewoners in contact te 
komen om het met elkaar te hebben over de gezamenlijke verantwoordelijkheid in het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte. 
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Vraag 3: Is, en zo ja, in hoeverre meegewogen dat er bewoners zijn die niet mee zullen 
dan wel niet mee kunnen doen vanwege het feit dat zij de zondag met haar eigen karakter 
wensen te respecteren en deze actie onnodig vragen oproept? 
Antwoord: 
De bewonersactie van zondag was vrijwillig. Bewoners konden ook op zaterdag een bijdrage 
leveren aan de schoonmaakactie toen duikers van Go Dive schoonmaakten in de Rietpias. 

Vraag 4: Is de inzet van de ambtenaren op vrijwillige basis? Zo niet, hoe groot is de inzet 
van ambtenaren en welke extra kosten (bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag) brengt dit 
met zich mee? 
Antwoord: 
De inzet van ambtenaren op zondag was vrijwillig. 

Vraag 5: Is het college met ons van oordeel dat dit soort acties niet op zondag behoeven 
te worden georganiseerd doch ook doordeweeks (zaterdags) kunnen plaatsvinden. 
Antwoord: 
Wanneer op uitdrukkelijk verzoek van burgers dit soort acties plaatsvinden en wij dat kunnen 
ondersteunen met medewerkers die op vrijwillige basis meedoen, is medewerking van de ge
meente niet uitgesloten. Zelf zullen wij geen activiteiten op zondag plannen. 

Vraag 6: Is dit college bereid in voorkomende gevallen rekening te houden met het karak
ter van de zondag en dit ook bij de betreffende gesubsidieerde organisatie (Houten & Co) 
aan de orde te stellen? 
Antwoord: 
Zie antwoord vraag 5. 

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden. 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met de heer Gerco Wicherson opnemen. Zijn directe 
telefoonnummer is 030 - 63 92 808. 

Jet vriendelijke groet, 
lurgemeester en wethouders van de gemeente Houten 
L secretaris, de burgemeester, 

(egel CH.J. Lamers 
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Burendag en schoonmaak Rietpias 

Geachte heer Den Boef, 

Op 22 september 2010 ontvingen wij uw schriftelijke vragen artikel 36 RvO betreffende de Bu
rendag en een schoonmaakdag rond de Rietpias. Hieronder treft u ons antwoord op uw vragen 
aan. 

Vraag 1: Is het college zich ervan bewust dat de zondag voor vele mensen uit alle gele
dingen van de samenleving (w.o. liberaal, socialistisch en christelijk), de zondag een dag 
van rust en adempauze in de 24 uurs economie, is? 
Antwoord: 
Ja, dat is het college zich bewust. 

Vraag 2: Wat is de reden dat de schoonmaakactie en inzet 'keet in de wijk' nu juist ook op 
zondag zal plaatsvinden met inzet van ambtenaren van de gemeente Houten? 
Antwoord: 
Het initiatief voor deze Burendag en de schoonmaakactie op 25 en 26 september is voortgeko
men uit de bewoners die zitting hebben in het afstemmingsoverleg Rietpias; dit betreft een over
leg tussen omwonenden van de Rietpias, medewerkers van Houten & Co en gemeenteambte
naren. 
De gemeente is niet de organisator van deze activiteit maar ondersteunt hiermee een bewo-
nerswens welke naar onze mening een goed initiatief is in het kader van het wijk- en buurtbe
heer. Het is immers goed dat dit soort activiteiten worden georganiseerd om daarmee de betrok
kenheid van burgers in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te vergroten. Dit past 
goed in het gemeentelijke beleid omdat bewoners hier medeverantwoordelijk voor zijn. 
In eerste instantie betrof het ook een activiteit die alleen op zaterdag plaats zou vinden. Echter 
vanwege de beschikbaarheid van bewoners en de wens deze actie met zoveel mogelijk mensen 
te kunnen doen, heeft de organisatie er voor gekozen een deel van de activiteiten op zondag uit 
te voeren. Hierover is overlegd met de gemeente. Dit heeft niet geleid tot het annuleren van 
onze medewerking. De gemeente wilde hier graag aan meewerken en vond de combinatie van 
een schoonmaakactie en een Keet in de Wijk goed passen. Dit om bewoners te kunnen onder
steunen bij hun actie en gelijk een mogelijkheid te hebben met deze bewoners in contact te 
komen om het met elkaar te hebben over de gezamenlijke verantwoordelijkheid in het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte. 
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Vraag 3: Is, en zo ja, in hoeverre meegewogen dat er bewoners zijn die niet mee zullen 
dan wel niet mee kunnen doen vanwege het feit dat zij de zondag met haar eigen karakter 
wensen te respecteren en deze actie onnodig vragen oproept? 
Antwoord: 
De bewonersactie van zondag was vrijwillig. Bewoners konden ook op zaterdag een bijdrage 
leveren aan de schoonmaakactie toen duikers van Go Dive schoonmaakten in de Rietpias. 

Vraag 4: Is de inzet van de ambtenaren op vrijwillige basis? Zo niet, hoe groot is de inzet 
van ambtenaren en welke extra kosten (bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag) brengt dit 
met zich mee? 
Antwoord: 
De inzet van ambtenaren op zondag was vrijwillig. 

Vraag 5: Is het college met ons van oordeel dat dit soort acties niet op zondag behoeven 
te worden georganiseerd doch ook doordeweeks (zaterdags) kunnen plaatsvinden. 
Antwoord: 
Wanneer op uitdrukkelijk verzoek van burgers dit soort acties plaatsvinden en wij dat kunnen 
ondersteunen met medewerkers die op vrijwillige basis meedoen, is medewerking van de ge
meente niet uitgesloten. Zelf zullen wij geen activiteiten op zondag plannen. 

Vraag 6: Is dit college bereid in voorkomende gevallen rekening te houden met het karak
ter van de zondag en dit ook bij de betreffende gesubsidieerde organisatie (Houten & Co) 
aan de orde te stellen? 
Antwoord: 
Zie antwoord vraag 5. 

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden. 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met de heer Gerco Wicherson opnemen. Zijn directe 
telefoonnummer is 030 - 63 92 808. 

/let vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Houten 
d$ secretaris, de burgemeester, 

Wiegel C.HJrtar 
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