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Ondenrverp Tapijtschade Nieuwe Markt

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouders Lok en Schenk

Schriftelijke vraag

Voormalig raadstid Pau[ Ktaver sprak ooit de mooie woorden dat de binnenstad van
Roosendaal voorzien was van een mooi nieuw tapijt en daarmee een huiskamer
was voor de hete stad. Dat was in de tijd dat het centrum voorzien werd van
nÍeuwe bestrating. Op de Nieuwe Markt werd dat nÍeuwe tapijt a[ heel snel
vervuild en vernietigd. Vooral de vete vrachtwagens hebben de bestrating
compteet aan gort gereden of anders werd er door gebruikers van de Nieuwe Markt
zware ijzeren pinnen door de bestrating gestagen met kapotte stenen tot gevotg.
Ook waren er gebruikers die aan het einde van de dag grote vuile en vette ptekken
achtertieten. En als deze btijvende schade a[ onvotdoende was, waren er altijd nog
de duizenden bezoekers die er een sport van maakten om zoveel mogetijk
kauwgomresten achter te laten ats een extra decoratieve beschadiging...niet dus!

Nu wordt er opnieuw voor miljoenen euro's besteed aan nieuwe bestrating op de
Nieuwe Markt plus grote betonnen elementen voor groen, podia, water of
verpozen. De verwachtingen zijn hooggespannen en wij hopen dat de Nieuwe
Markt het mooiste ptein wordt van Nedertand. En daarvoor moeten we ook met
etkaar de verantwoordetijkheid nemen om er netjes en zuinig mee om te gaan, ats
ware het onze eigen persoontijke huiskamer. Dus geen troep op de grond, geen
kauwgomresten en vooral geen vrachtwagens en gebruikers die het ptein opnieuw
aan gort rijden en btijvend beschadigen en vervuilen. Natuurtijk begint dat bij
houding en gedrag. En misschien ook wet bij heldere communicatie, toezicht en
handhaving. En vooral etke dag een schoonmaakploeg
die opruimt, veegt en zetfs het eerste ontkiemende zaadje onkruid wegneemt. Dan
btijft de NÍeuwe Markt ats plein schoon, heel en veitig. Regeren is vooruitzien en
laten we atstubtieft nu vooraf met elkaar hetdere en haatbare afspraken maken
over onderhoud, beheer en schoonhouden van het plein de Nieuwe Markt.

Mj hebben de votgende vraag:

1. Hoe gaat u zorgen dat de Nieuwe Markt schoon, heet en veilig btijft?

Fractie Nieuwe Democraten, Ton Schijvenaars



Wij beantwoorden uw vraag als volgt:

Het gebied wordt in het reguliere beheer opgenomen, op het door de Raad vastgestelde
beeldkwaliteitniveau, voor de binnenstad is dat niveau B. Aan de hand van ervaringscijfers zal worden
bepaald welke kosten er gemaakt worden om de kwaliteit op niveau te houden. De kosten worden
meegenomen bij de areaaluitbreidingen.

Het van ders,

wethouder Binnenstad


