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Onderwerp Raadsvragen Ode aan Ruud 

 

 

Beste raadsleden, 

 

Op 29 januari 2021 ontvingen wij schriftelijke raadsvragen van Best Open naar aanleiding van het overlijden 

van de dichter en entertainer Ruud van der Heijden. Met deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

 

1. Is het college eens met Best Open dat het opvrolijken van het Bestse verblijfsgebied 

wenselijk is? 

Het opvrolijken van het Bestse verblijfsgebied kan worden gezien als een cultureel of sociaal 

maatschappelijk project binnen ons gemeentelijk beleid. Voor een succesvol project voor het 

opvrolijken van het Bestse verblijfsgebied ziet het college dat participatie van de genoemde 

belanghebbenden daarbij een noodzakelijke voorwaarde is.   

 

2. Is het college bereid initiatief te nemen om het Centrum Management, 

vastgoedeigenaren, en de ondernemersverenigingen aan tafel te brengen? 

Het college is van mening dat het samenbrengen van de genoemde belanghebbenden valt binnen 

de kerntaken van het Centrum Management. Het college zal met het bestuur van het Centrum 

Management overleggen of zij deze opdracht op kan pakken. 

 

3. Is het college bereid te inventariseren of gemeentelijk vastgoed hier een rol in zou 

kunnen spelen? 

 Het college is bereid te inventariseren of het gemeentelijk vastgoed hierbij een rol kan spelen. Het 

college zal in het contact met de woningcorporaties inventariseren of zij willen participeren in dit 

project. Verder zal het college nagaan of mogelijkheden bestaan voor sportaccommodaties in de 

gemeente om deel te nemen. Het college zal zich bij dit project niet beperken tot het 

centrumgebied.  

 

4. Hebben de portefeuillehouders cultuur of economische zaken budget om financieel te 

participeren of is het college bereid hiervoor budget vrij te maken?  

Het college is bereid te inventariseren of financiële ondersteuning van het project beschikbaar moet 

worden gesteld als betrokken belanghebbenden deelnemen.  

 



Bijlage(n):   *PU21-01073* 
Pagina 2 van 2 

Met vriendelijke groet, 

 

 

burgemeester en wethouders van Best, 

 

 

  

Hans Ubachs 

Burgemeester 

Nicole van Hooy 

Secretaris 


