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Onderwerp

Beantwoording vragen
Telefoon / Behandeld door

Jeanne Teuwsen
Bijlagen

ex art 9 RvO inzake
Iedereen zijn eigen cirkel in de parken

Beste heer Planken,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het 
volgende mede.

Vraag 1.
Bent u bekend met o.a. het Rotterdamse initiatief van cirkels in parken?

Antwoord 1.
Ja

Vraag 2.
Bent u het met de Bredase VVD eens dat dergelijke cirkels kunnen bijdragen aan een goede naleving 
van de coronamaatregelen en tegelijkertijd onze inwoners optimaal kunnen laten genieten van onze 
mooie parken?

Antwoord 2.
Fysieke belijning draagt zeker bij aan het goed naleven van de coronamaatregelen, dit is goed te zien in de 
winkelstraten van onze stad. Momenteel ziet het college echter nog geen noodzaak dan wel directe aanleiding om 
cirkels in de parken aan te brengen.

In Breda spreken we daarnaast van Ruimtemakers om zo de Bredanaars optimaal te laten genieten. Er komen vele 
initiatieven binnen om de openbare ruimte op een andere manier te kunnen benutten. Graag verwijzen we naar de 
raadsbrief van 8 juni jl. waarin het afwegingskader dat wij hierbij gebruiken wordt toegelicht.

Vraag 3.
Indien u het met ons eens bent, bent u bereid om op korte termijn bij alle plekken waar Bredanaars 
recreëren in de openbare ruimte deze cirkels aan te brengen?

Antwoord 3.
Gelet op het antwoord hierboven op uw tweede vraag brengen wij op dit moment aldus geen cirkels aan.
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Vraag 4.
Omdat verwacht wordt dat meer mensen thuisblijven en er wel behoefte is om buiten te zijn, zeker 
voor mensen die geen eigen tuin hebben, vragen wij u ook te kijken of er naast de bekende plekken 
ook andere plekken (grasvelden, plantsoenen) in de openbare ruimte zijn waar dergelijke cirkels 
aangebracht kunnen worden.

Antwoord 4.
In Breda wonen ongeveer 50.000 mensen die geen achtertuin hebben. Deze mensen gaan zeker met warme dagen 
op zoek naar een stukje verkoeling. Dit gebeurt op andere plekken dan gebruikelijk. Het college heeft nog geen 
indicatie ontvangen dat de Bredanaars deze cirkels nodig hebben om zich te houden aan richtlijnen rondom afstand. 
Echter blijven wij dit monitoren om flexibel te kunnen blijven inspelen op de behoeften vanuit de stad.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,

, burgemee


