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Geachte raad,

Op 18 april 2020 werden er namens de SGP-fractie schriftelijke vragen gesteld over het project De 
Oude Werf in Middelharnis. De volgende twee vragen werden gesteld:

1. Wordt er in de wijk een speelvoorziening aangelegd en zo ja wanneer?
2. Wordt er alsnog voorzien in een noodtrap bij de kadewand zodat mensen die in het water 

terecht komen er makkelijk uit kunnen?

Hieronder treft u onze reactie op de gestelde vragen.

1. De wijk voorziet niet in een speelvoorziening. In het plangebied is ook geen ruimte meer 
beschikbaar om een speelvoorziening te realiseren. Bij complexe herstructureringslocaties 
is het niet altijd haalbaar om een speelvoorziening te realiseren. Bij de verdere ontwikkeling 
van het gebied zal wel onderzocht worden of het haalbaar is om in de directe omgeving 
alsnog een speelvoorziening te realiseren.

2. Bij het ontwerp van de openbare ruimte is de afweging gemaakt om geen extra trap bij de 
kade te realiseren. Hier is voor gekozen omdat er direct naast de kade een zogenaamde 
plasberm van circa 1 meter breed ligt, waar normaal gesproken niet meer dan 0,6 tot 0,7 
meter water staat. Ook zijn er direct naast de kademuur taluds aanwezig, waarlangs men 
uit het water kan klimmen. Mocht men onverhoopt in het water terecht komen dan is het 
niet gelijk diep, bovendien is er altijd binnen redelijke afstand (maximaal 50 meter) een 
mogelijkheid om uit het water te klimmen. Er is onzes inziens dan ook geen noodzaak om 
alsnog een noodtrap aan te brengen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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