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Beste Van der Kallen,

In uw brief van 16 december stelt u ons een drietal vragen over zwembad De Schelp. Onderstaand beantwoorden wij uw 
vragen.

Vraag 1
Is er een actueel (van na de laatste verbouwing) overzicht/tekening van alle waterleidingen (oud en nieuw, in gebruik of 
niet) in het zwembad de Schelp? Ja of nee!

Antwoord
Het project bevindt zich in de nazorgfase. Onderdeel hiervan is het opleveren van revisietekeningen. De bestaande 
situatie (bij start) renovatie is beschikbaar. De aangepaste revisietekeningen wordt begin 2020 verwacht.

Vraag 2
Indien er een actueel overzicht/tekening is heeft uw college de bereidheid dit overzicht/tekening ter inzage te leggen? 

Antwoord
Het college is bereid de thans beschikbare informatie en later de revisiegegevens ter inzage te leggen. De beschikbare 
informatie ligt inmiddels bij de griffie.

Vraag 3
Indien er geen actueel overzicht/tekening is of uw college dit actuele overzicht/tekening niet per omgaande ter inzage wilt 
of kan leggen dan graag op 7 januari 2020 een raadsvergadering voor een interpellatie inplannen.

Antwoord
Zie antwoord op voorgaande vragen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dhr. P.A.C. Bogers, 
bereikbaar op telefoonnummer 277 699.
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