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Onderwerp Nieuwe Markt

NeeBetreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling
in de cyctus?

Beteidsterrein Bestuur

Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Lok

Schriftelijke vraag

Wij zijn btij dat de Nieuwe Markt nagenoeg ktaar is voor gebruik en zat bijdragen aan het

succes van de compacte binnenstad. Ondanks de lovende kritieken in de pers hebben wij

vernomen dat de lichtmasten zijn afgekeurd en dat een en ander een tijdetijke ptaatsing

is. Verder ontvangen wij berichten dat de afstap van de in- en uitgangen van de

parkeergarage voor voetgangers veel te hoog is en dus gevaarlijk zijn.

Wij hebben de votgende vragen:

1. Wat is de reden dat de lichtmasten afgekeurd zijn? ls er gevaar? Wanneer komen de

definitieve lichtmasten en wat kunnen zij meer of minder dan de nu geplaatste

masten?

2. Tijn er tegenvatlers of meevallers geweest bij de oplevering van de werkzaamheden

zoats met lichtmasten, in- en uitgangen voor voetgangers, bestrating gaterij en

eventuele andere zaken, welke?

3. Voldoet de bestrating en met name de ingangen en uitgangen voor voetgangers aan de

wettetijke normen zodat ouderen en slecht ter been zijnde mensen veilig gebruik

kunnen maken?

4. Kan er a[ een totate afrekening worden gemaakt inzake alte kosten en investeringen in

en rondom de Nieuwe Markt en hoe luidt deze?

5. Wat zijn de plannen en of mogetijkheden voor toekomstig gebruik van het ptein met

alte faciliteiten die het nu.biedt op het gebied van bijvoorbeetd sport, kunst, cuttuur

en andere evenementen? Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf?

Met vriendetij ke groet,

Pieter Beesems

Fractie Nieuwe Democraten



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Er is geen sprake van afgekeurde masten. De geplaatste masten zijn de definitieve en
goedgekeurde masten.

2. Er is op dit moment geen sprake van bijzondere mee- en tegenvallers. Het werk moet nog
worden opgeleverd.. Bijdeze eerste oplevering worden de restpunten vastgelegd en
afgesproken binnen welke termijn deze moeten zijn opgelost. Na de definitieve oplevering gaat
de overeengekomen onderhoudstermijn van 6 maanden in.

3. De in- en uitgangen van de opgangen van en naar de parkeergarage worden op basis van de
huidige ervaringen aangepast. De betreffende bordessen zullen worden verbreed. De materialen
daarvoor zijn besteld..

4. Dan kan pas als het werk definitief is opgeleverd en dat is nog niet het geval

5. Het plein biedt volop ruimte,kansen en mogelijkheden voor sport, kunst, cultuur en andere
evenementen. De gemeente zal deze zoals te doen gebruikelijk adequaat faciliteren.

wethouders,
Nam

wethouder Binnenstad
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