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Bijlage(n)

Geachte mevrouw Kammeijer,
In uw brief van 14 januari 2013 stelt u ons vragen over lichte tot matige vorst.
Vragen
1. Om welke reden is het evenemententerrein onder handen genomen en heeft de verharde ondergrond
plaatsgemaakt voor gras?
Antwoord:
De inrichting van het evenemententerrein is zoals het terrein oorspronkelijk is aangelegd. Er is altijd sprake geweest
van gras en niet van een verharde ondergrond zoals u in uw brief aangeeft.
2. Wat is de functie van het evenemententerrein in de huidige toestand?
Antwoord:
De functie van het evenemententerrein is ongewijzigd.
3. Wat zijn de gevolgen van deze wijziging voor de multifunctionaliteit van het terrein?
Antwoord:
Zoals eerder aangegeven is er geen sprake van wijzigingen aan het terrein. Er zijn dus geen gevolgen voor de
multifunctionaliteit zoals die bij de aanleg is beoogd.
4. Is het nog steeds mogelijk het terrein onder water te zetten zodat er tijdens een vorstperiode geschaatst kan
worden? Zo niet, waarom is van deze mogelijkheid afgezien?
Antwoord:
Op het moment dat wij uw brief ontvingen stond het terrein reeds onder water. Daags na het onder water zetten van
het terrein kon al op het evenemententerrein worden geschaatst. Het terrein is tegen het weekend van 19 januari in
gebruik genomen als schaatsbaan.
5. Zo ja, geven de weersvooruitzichten aanleiding het terrein zo spoedig mogelijk te laten onderlopen en wanneer zou
dit dan plaatsvinden? Wanneer zou er dan eventueel geschaatst kunnen worden?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4

Wij vertrouwen erop hiermee uw brief correct te hebben beantwoord.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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