
Formulier - Mondelinge vraag

Kenneth Taylor (Open Vld) op 13-10-2019 14.52 
  
Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Toezicht Nieuwdonk start seizoen 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
De provincie is eigenaar van het recreatiedomein Nieuwdonk. 
  
Concrete vragen:
Bij de start van het seizoen op 1 juli bleek dat er chaos was qua veiligheid. Er was geen enkel
toezicht voorzien, zowel niet op de parking als aan de zwemvijver onder de vorm van redders.
Door het ontbreken van toezicht op de parking was ontstond er Gevaarlijke situatie ook doordat
auto's overal staan. Vooral gevaarlijk is dat er nu ook geparkeerd wordt op de weg tussen de grote
parking en de parking aan de cafetaria. Gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Iedereen wil zo
dicht mogelijk parkeren dus veel gedraai... Om de veiligheid op het terrein te garanderen heeft de
gemeente Berlare uiteindelijk politiediensten moeten inzetten op de eerste dagen, later werd door
de provincie een veiligheidsfirma ingezet. Een kost die vermeden had kunnen worden, aangezien er
in het verleden werd gewerkt met jobstudenten. Onderzoek leerde mij dat er totaal geen contact
werd gelegd met de jobstudenten van vorig jaar. Ook het ontbreken van redders vormende een
groot veiligheidsprobleem voor het recreatiedomein. Daarom werd er beslist om de zwemuren te
brengen naar 12-20u. Hoe kan het dat de provincie geen voorbereidingen had getroffen voor het
openen van een seizoen van recreatiedomein? Wie draagt de verantwoordelijkheid als er een
ongeluk zou gebeuren? Is er een verzekering bij de provincie hiervoor en is de nieuwdonk
opgenomen in die polis? Waarom werd er geen contact opgenomen met de jobstudenten (redders)
van het voorbije jaar? Wat is de kostprijs van de veiligheidsfirma geweest over het volledige
seizoen? Waarom zijn is het aantal zwemuren in Nieuwdonk minder dan in de andere
recreatiedomeinen en gaat dit naar volgend jaar aangepast worden? Heeft de nalatigheid van de
provincie kosten teweeg gebracht voor externe partners (uitbater cafetaria, politiediensten,...) en is
er een compensatie voorzien door de provincie? Wat gaat de provincie in de toekomst doen om dit
te vermijden. 
  


