
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 11 november 2020

Betreft 
O Betreft een aanvraag werkbezoek van mevr. Warmerdam  

Titel en datum van het stuk (+ link):
Stadspark Natuurlijk

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
n.v.t.
Samenvatting:
Werkbezoek: Ontvangst 9.45-10.00 uur. Wandeling van 1 uur. 11.00 uur terug.

- Om inzicht te geven in het terrein van de Drafbaan, hoe groot dit is en of we dit alleen gaan  

bestemmen voor grote evenementen of ook voor kleine zaken als bijv. een stadstrand? 

Wordt dit terrein afgesloten of kunnen we met elkaar het terrein invullen met iets moois 

voor alle stadjers?

- Om te laten zien waar de stroom bezoekers langs komt: Paterswoldeweg, bij Laanhuizen, 

Parkweg en welke gevolgen dit heeft betreffende troep/rommel op straat, geluidsoverlast, 

drank/drugsgebruik overlast

- Om te laten zien dat veel bezoekers makkelijk in het park kunnen blijven na afloop van het 

evenement om te feesten en er zo langer lawaai is in het park

- Waar knelpunten liggen met vernielingen in en aan het park, overlast op straat tot aan 

plassen op straat en poepen in het park

- Om te kijken waar alle op- en afbouw moet plaatsvinden als er 24 evenementen zijn in vijf 

maanden tijd van mei t/m/ september?

Leden van de gemeenteraad en fractiewoordvoerders.

(aangegeven dat ze geen collegeleden moet verwachten)

9.45 -10.00 uur ontvangst op de drafbaan, bij de ingang onder de overkapping starten.

Een wandeling waarbij de aandacht ligt op de knelpunten/leefbaarheid van omwonenden

11 uur terug op de drafbaan en einde programma.

Deadline 
Het wordt nu geagendeerd voor 25 november om 9.45 uur



Doel van de activiteit
Beeldvormend

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

Beeldvormend

De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.


	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Stadspark Natuurlijk
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	n.v.t.
	Samenvatting:
	Deadline
	Doel van de activiteit
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit


