Lijst Timmermans

Motie vreemd aan de orde
Bereikbaarheid toeristische trekpleister Bourtange
De raad van de gemeente Westerwolde in vergadering bijeen op 1 juli 2020
Overwegende:
- Dat de Vesting Bourtange de grootste toeristische trekpleister is van de provincie
Groningen,
- Door het groot onderhoud van de bruggen in de Friessestraatweg de toegang vanuit het
informatiecentrum naar de Vesting Bourtange zeer ernstig is bemoeilijkt,
- Dat deze bouwactiviteiten rond de 6 maanden zullen uitlopen, zo is ons medegedeeld
vanuit het college, omdat de staat van de bruggen zodanig was dat er meer vervangen dient
te worden als oorspronkelijk gepland en voorbereid was,
- Dat met name de toegangspaden voor voetgangers met of zonder rollator en of
kinderwagen niet aan de gangbare eisen van toegankelijkheid voldoet,
- De toegang naar de Vesting Bourtange door de bouwactiviteiten voor de voetgangers niet
voldoet aan de eisen van het RIVM (Covid19),
- Een groot deel van de bezoekers van de Vesting Bourtange uit Duitsland afkomstig is en
de bebording uitsluitend is gedaan in de Nederlandse taal,
- Scootmobielen via de Zuidkant de Vesting Bourtange in moeten en daarvoor zeer ver
moeten omrijden,

Concluderende:
- De toegang naar de Vesting Bourtange door de bouwactiviteiten voor de voetgangers niet
voldoet aan de eisen van het RIVM (Covid19),
- Dat de Stichting Vesting Bourtange en de middenstand door de bemoeilijkte
toegankelijkheid omzetverlies lijden,
- Deze middenstanders in de vesting en de Stichting Vesting Bourtange door Covid19 al
ernstig omzetverlies hebben geleden,
- Het niet van deze tijd is dat gehandicapten en gezinnen met een kinderwagen geen of
slechte toegang hebben tot een grote toeristische trekpleister,

Besluit:
Het college op te dragen op te dragen dat
- voor 20-07-2020 er degelijke noodmaatregelen dienen te zijn getroffen zodat de vesting
voor iedereen goed toegankelijk is op een wijze die voldoet aan de normen van de RIVM
(Covid19)
- De bebording in ieder geval vanaf de Duitse zijde tweetalig is.
En gaat over tot de orde van de dag
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