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Onderwerp Veitigheid parkeergetegenheid Watertand

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

Zoals aangekondigd naar aanleiding van de antwoorden op onze vragen over de parkeerptaatsen bij
Watertand, wil de VlP-fractie de veitigheid op het parkeerterrein aan de orde stellen.

Op het parkeerterrein dat is aangelegd wordt veel gebruikt voor drugshandet. Er is sprake van
verrommeling en criminele activiteiten.

Het verkleinen van de parkeerplaats zou een gunstig effect op de veiligheid kunnen hebben omdat
wanneer er geen ptaats is voor deze criminelen, die veetal vanuit hun auto opereren, het aantal
ongewenste activiteiten afneemt, evenals de verrommeting.

1. ls het coltege bekent dat de parkeerptaats wordt gebruikt voor het deaten van drugs?
2. ls het College bekent dat op de parkeerplaats vaak zwerfvuil wordt achtergetaten?
3. Kan het Cottege aangeven waarom in het kader van het vergroten van de veitigheid wordt

gekozen voor het niet votledig weghalen van de parkeerptaats, maar het slechts vervangen
voor andere verharding, waarmee potentiële parkeerptaatsen gehandhaafd btijven?

Namens de fractie van de VLP
Arwen van Gestel
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Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

Het is ons niet bekend dat deze locatie wordt gebruikt voor het dealen van drugs. Uit navraag
bij de politie is ons gebleken dat er bij hen één maal melding is gemaakt van het vermoeden
dat er in drugs gedeald wordt op de parkeerplaats. Echter, uit de door de politie gehouden
controles is niets gebleken van drugshandel ter plaatse.
Het is ons niet bekend dat deze locatie gebruikt wordt voor het dumpen van afval. Voor wat
betreft het zwerfafval is, naar aanleiding van uw vragen, door onze toezichthouders ter plaatse
een onderzoek ingesteld, Op het terrein is daarbij géén zwerfafval aangetroffen. Wij blijven in

de toekomst, steekproefsgewijs, controles uitvoeren.
Het deels "vergroenen" van het parkeerterrein (door het vervangen van de klinkers door
grasbetonstenen) heeft geen direct verband met veiligheid. Deze maatregel wordt getroffen om
het parkeerterrein beter in de groene omgeving en ecologische zone in te passen. Het volledig
weghalen van het parkeerterrein is geen mogelijkheid, omdat de aangelegde parkeerplaatsen
met de hiervoor geldende parkeernormen zijn gerelateerd aan het woningbouwprogramma van
bouwproject "Waterland".

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

Toine Theunis,
Wethouder Duurzaamheid en milieu


