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Onderwerp Openstaande vragen Potitieke Beschouwingen

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuiltehouder

Schriftelijke vraag

De VLP heeft n.a.v. de Politieke Beschouwingen de volgende vragen aan het College

1. Wanneer gaan de werkzaamheden Nieuwe Markt weer aanvangen?

2. Wat doen we met de budgetten die overbtijven van de Centrum Ring (omdat er alteen maar

verkeersborden worden aangepast)?

3. Wanneer komt er een richtlijn ten behoeve van spetregels voor het we[/niet verwijderen van

bomen?

4. Wanneer vangen de werkzaamheden aan op het eerste gedeette van de Kade?

5. ls a[ duidetijk hoe de € 15.000,- wordt besteed aan de wietercomités, te meer omdat de meeste

voorbereidingen a[ zijn begonnen met het vastleggen van veel zaken?

Namens de fractie van de VLP,

Arwen van Gestel



Wij beantwoorden deze vragen als volgt

1. Begin april 2016.

2. Uw raad heeft nog geen budget voor de Centrumring beschikbaar gesteld.

U ontvangt een ontwerp en het verzoek om een bijbehorend krediet beschikbaar te

stellen april 2016.

3. De spelregels voor het wel of niet verwijderen van bomen maken onderdeel uit van de

uitwerking kaders voor groen waarbij uw raad en andere partners bij betrokken gaan worden.

Dit moet resulteren in de startnotitie Verbindend Groen die in het tweede kwartaal aan de raad

zal worden voorgelegd.

4. De werkzaamheden zullen volgens planning begin mei as. starten.

5. lnmíddels is een overleg gestart tussen de wielercomités, de VW en de gemeente. Tijdens dat

overleg zullen de volgende zaken besproken worden:

samenwerking rondom de Roosendaalse Wielerzomer 20L6, samenwerking algemeen in

het bevorderen van de Roosendaalse wielersport (Wielerplatform). De besteding van

het genoemde bedrag ad € 15.000 voor dit jaar en in de toekomst zal daarbij in

samenspraak met de comités worden meegenomen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethoud
Namens deze,

Toine Theunis,
Wethouder

Saskia Schenk
Wethouder er


