
 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: J. Nijholt 

Onderwerp: Vragen over seizoenenplein 

Datum indiening vragen: 20 maart 2017 

 

De SP heeft de volgende vragen over het seizoenenplein op De Kleine Deel. 

Vragen: 

1. Zijn er al concrete plannen voor een 'lenteplein'? Zo ja, wat zijn deze plannen? Hoe 

zeker zijn deze plannen? Zo nee, waarom zijn er geen plannen? Wanneer worden de 

plannen wel verwacht voor een 'lenteplein'? 

Antwoord: 

Het seizoenenplein is het antwoord op de motie laaghangend fruit die door de 

hele raad aangenomen is en vastgesteld is in het raadsbesluit dat in november 

2016 genomen is om uitvoering te geven aan een pakket quick wins. Het idee is 

om de Kleine Deel samen met de ondernemers tijdelijk in te richten waarbij het 

pleingebruik/-functie per seizoen verandert. 

De gemeente heeft het eerste seizoen, de winter, opgepakt.  

Voor andere seizoenen gaat de gemeente ervan uit dat o.a. ondernemers het 

lenteplein oppakken om de aantrekkingskracht van het centrum door reuring te 

vergroten. De gemeente heeft een faciliterende rol. Voor het lenteplein heeft 

zich echter nog niemand gemeld.   

 

2. Wat zijn voor de gemeente de kosten en baten geweest van het 'winterplein' met 

ijsbaan en tijdelijke horeca? 

Antwoord: 

De uitvoering van het winterplein als uitwerking van het seizoenplein heeft 

ruim 5.000 enthousiaste bezoekers mogen verwelkomen. De maatschappelijke 

baat van het schaatsen op de ijsbaan met horeca is groot gebleken. Veel 

schoolkinderen, bezoekers van het centrum, hebben de schaatsen onder 

gebonden.  

 

Het financiële resultaat van de 4 weken een ijsbaan met horeca is: 

KOSTEN   OPBRENGSTEN  

Geluid 

Communicatie/marketing 

Huur materiaal 

Brandstof 

Huur ijsbaan 

EHBO 

Bijdrage vrijwilligers 

Overige kosten 

€ 6.250 

€ 5.832,91 

€ 12.412,05 

€ 14.751,28 

€ 37.787,5 

€ 8.710,15 

€ 3.500 

€ 7.570,25 

 sponsoring 

scholen 

kaartverkoop 

€ 7.175 

€ 665,28 

€ 15.140,5 

subtotaal € 96.714,14  subtotaal € 22.980,78 

Resultaat    € 73.733,36 

 

Dit resultaat is iets lager dan begroot voor de uitvoering van de quick win De 

Kleine Deel/horecaplein.  

 

Datum beantwoording vragen: 21 maart 2017 

Contactpersoon: N. van der Ende 

E-mail adres:  n.vanderende@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633478 

 

mailto:n.vanderende@noordoostpolder.nl

