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Onderwerp Beleef het (niet) rondom de Tolbergvijver

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee
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Portefeuillehouder wethouder Raaijmakers

Soms kun je met kleine aanpassingen voor veel mensen iets betekenen. Een situatie of plek waar dat
volgens de Roosendaalse Lijst geldt, is de Tolbergvijver. Veel mensen maken gebruik van dit
prachtige stuk natuur in een kinderrijke omgeving/buurt. Of het nu gaat om wandelen met de hond,
vissen of in de zomer zwemmen of met je vrienden in een bootje dobberen; er is al veel beweging in
en rondom de víjver.

Helaas zijn er vrijwel geen faciliteiten om er echt te kunnen genieten. ln dit geval doelen wij op het
gebrek aan een wandelpad om de vijver heen, het ontbreken van bankjes, verlichting, enzovoorts.
Daarnaast heeft deze plek ook weinig tot niets te bieden voor de vele kinderen van de jonge
gezinnen in de Tolberg en in de directe buurt.

De Roosendaalse Lijst wil het initiatief nemen om deze prachtige plek nieuw leven in te blazen. Een

eventuele extra stimulans om werk te maken van dit gebied; Wellicht verrijst er in de nabije
toekomst een splinternieuw ziekenhuis pal tegenover de vijver, met nog meer bezoekers van de

vijver als gevolg.

De fractíe van de Roosendaalse Lijst is van meníng dat er met kleine aanpassingen/ínvesteringen al

grote stappen gezet kunnen worden. Denk hierbij aan een vlot (met touw waarmee de kinderen van
de ene kant naar de andere kant kunnen komen) en faciliteiten rondom de vijver (natuurlijk
wandelpad van houtsnippers, bankjes, verlichting rondom) evenals de mogelijkheid om gemakkelijk
in en uit het water te gaan. Dit zonder afbreuk te doen aan de natuur in en rondom de vijver of
overlast te veroorzaken voor de bewoners die aan de vijver wonen.

We hebben over dit idee de volgende vraag:

L Bent u bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om de Tolbergvijver (op basis van
bovenstaande suggesties) aantrekkelijker te maken? Zo ja, binnen welke termijn gaat u
hiermee aan de slag? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

René van Broekhoven en Eric de Regt



Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

7. Bent u bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om de Tolbergvijver (op basis van
bovenstaande suggesties) aantrekkelijker te maken? 7o ja, binnen welke termijn gaat u
hiermee aan de slag? Zo nee, waarom niet?

De Tolbergvijver is een mooi en divers stuk notuur in onze gemeente. Ook het college is van mening
dat inwoners hier volop von moeten kunnen genieten. We zijn don ook zeer benieuwd naar ideeën en

suggesties om dit te optimaliseren. Daarom starten we deze week een buurtonderzoek om de
wensen van inwoners te peilen en in kaort te brengen. Half april zijn de resultaten van dit onderzoek
bekend . Deze zetten we om in concrete acties. Hierover zal ik u dan nader berichten. De acties zijn
erop gericht de Tolbergvijver aantrekkelijk en goed toegankelijk te maken voor jong én oud. Zo

kunnen nog meer mensen geníeten van het natuurschoon dat onze gemeente rijk is.

Met vriendetijke groet,
Namens het cottege van burgemeester en wethouders,

Wethouder Openbare Ruimte.


