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Inleiding 
Sinds kort heeft Monumentenbezit, eigenaar van de Vestingwerken, aan de oostkant diverse hekken en borden geplaatst. 
Naar eigen zeggen om de natuur een kans te geven zich te herstellen, nadat er tijdens de lockdowns veel jeugd op de wallen is 
geweest. De hekken en borden zijn op een dermate wijze geplaatst, dat de indruk wordt gewekt dat deze voorlopig blijven 
staan. Alhoewel wij begrijpen dat de natuur zich moet herstellen, is het ook belangrijk om de vestingwerken voldoende 
toegankelijk te houden/niet te ontsieren voor mensen die dit werelderfgoed graag willen zien en beleven.  
 
Daarnaast hebben wij begrepen dat het zwemverbod in de wateren rondom de vesting voorlopig van kracht blijft. Het verbod 
werd inmiddels alweer jaren geleden ingesteld i.v.m. de mogelijkheid dat er nog explosieven en ander wapentuig op de 
bodem zou kunnen liggen. Dat zou een gevaar zijn voor mensen in het water. Het initiatief om hierin meer duidelijkheid te 
verkrijgen cq. de eventuele projectielen op te ruimen, ligt bij Monumentenbezit.  
 
Wij hebben hierover de volgende vragen:  
 
Vraag 1 
Is de plaatsing van borden en hekken in overleg met de gemeente gegaan en hoe lang zullen deze naar verwachting blijven 
staan? Zijn hier ook kosten aan verbonden voor de gemeente, of worden die volledig gedragen door Monumentenbezit?  
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Van oudsher zwemt de Naardense jeugd graag bij mooi weer rond de vesting. Is het college het met onze fractie eens dat het 
wenselijk is dat deze wateren weer toegankelijk worden om bij mooi weer in te zwemmen (op eigen risico) en dat de 
ontsierende verbodsborden bij bruggen e.d. verdwijnen?  
 
Zo ja, op welke wijze spant de gemeente zich ervoor in om Monumentenbezit er toe te bewegen om hier meer vaart mee te 
maken? Zijn hierover afspraken gemaakt? En ziet de gemeente mogelijkheid om Monumentenbezit hierbij zo nodig te 
helpen, zodat het verbod bijv. per komend voorjaar kan komen te vervallen?  
 
Antwoord 
 

 


