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Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Betreft: Uitkijk / zichttoren Waterschans tweede verzoek.
Bergen op Zoom , 16 januari 2020
Geacht college,
Lijst Linssen heeft op u 18 september 2018 een brief geschreven om de mogelijkheid te
bekijken een uitkijk / zichttoren te realiseren op of nabij het geheel in oude stijl teruggebrachte
fort; de Waterlinie.
Ondanks het feit dat wij u erop attent maakten dat het beslist geen toren a la fort de Roovere
moest worden i.v.m. de hoge kosten, is dit plan nog niet tot uitvoering gebracht. Er kwam van
uw kant wel een alternatief om met een drone opnames te laten maken zodat deze met een
mobiel, nadat er was ingelogd met een Q code, op het scherm zichtbaar zou worden. Aangezien
dit niet de beleving is die bezoekers van de Waterschans zoeken was dit altijd nog beter dan
niets. Maar ook geen ideale oplossing. Er werd beloofd dat er een proef met de drone genomen
zou worden op het terrein van Fort de Roovere,
Alleen zijn we nu dik een jaar later en er is in die periode weinig veranderd.
Na gesprekken te hebben gevoerd met bezoekers van de Waterschans en enkele gidsen van
SBM is toch gebleken dat er wel degelijk behoefte bestaat aan een zichttoren; deze hoeft niet
zo hoog te zijn als op Fort de Roovere en hoeft niet expliciet in het midden te staan i.v.m. de
uitvoering van evenementen.
Vandaar dat wij betreffende dit verzoek enkele vragen aan u hebben:




Is het college het ermee eens dat een toren op of nabij de Waterschans, de bezoeker
een grotere beleving heeft bij dit unieke verdedigingswerk?
Is het college bereid om nogmaals eens te onderzoeken of een zichttoren binnen een
normaal aannemelijk budget gerealiseerd kan worden?
Heeft u al eens met de heer Bruijs gesproken of hij iets kan betekenen? Het is tenslotte
een staalbouwer met ervaring en ideeën.
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Gewenste wijze van beantwoording: cf. art. 36 van het RvO.
Met vriendelijke groet,
LIJST LINSSEN,
Toine van Steenpaal :
Sander Siebelink :

Duoburgerlid
Raadslid
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