


De fractie heeft de volgende vragen:

Het CDA is een groot voorstander van het realiseren van watertappunten in de gemeente 
Roosendaal.  Zij  zien het  Waterschap en Brabant  Water als  belangrijke partner om deze 
watertappunten  te  realiseren.  Ook  zou  het  in  de  ogen  van  het  CDA een  zeer  goede 
ontwikkeling  zijn,  als  organisaties  gratis  gebruik  zouden  kunnen  maken  van  mobiele 
watertappunten als zij een evenement organiseren. 
We hebben hierbij de volgende vragen aan de portefeuillehouder:

1.      Hoeveel watertappunten zijn er op dit moment in de gemeente Roosendaal?
2.      Vindt  u  ook  dat  elk  dorp  binnen  de  gemeente  Roosendaal  over  minimaal  1 
watertappunt zou moeten beschikken?
3.      In hoeverre bestaat er nu al samenwerking met het Waterschap en Brabant Water om 
nog meer watertappunten te realiseren? 
4.      Welke concrete acties zet u op dit moment in om meer watertappunten te organiseren?
5.      Denkt  u  dat  het  mogelijk  is  om bij  grotere  evenementen  in  de  stad of  de  dorpen 
mobiele watertappunten (zoals gebruikt bij de avond4daagse) in te zetten en zo ja, hoe gaat 
u dit organiseren?
6.      Bij wie kunnen organisaties en verenigingen op dit moment terecht om een dergelijk 
mobiel watertappunt te plaatsen tijdens hun activiteit? 

Namens de fractie van CDA, 

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Op dit moment zijn er 12 watertappunten en er komen er nog 3 bij.
2. In de dorpen zijn al watertappunten geplaatst, met uitzondering van Nispen, waar 

1 van bovengenoemde 3 nog te plaatsen tappunten komt.
3. de watertappunten werden en worden geplaatst in samenwerking met Brabant 

Water. Met bovengenoemde 12 plus 3 watertappunten is het project afgerond.
4. Zie bovengenoemde antwoorden.
5. Dat is mogelijk maar wij zien dit niet als een gemeentelijke taak.
6. Organisaties en verenigingen kunnen hiervoor bij Brabant Water terecht.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Inge Raaijmakers


