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De fractie heeft de volgende vragen

Geachte voorzitter,

Vanuit diverse georganiseerde buurtvertegenwoordigingen (Burgemeester Prinsensingel,

Vincentiusstraat, Burgemeester Schoonheijtstraat, Brugstraat en Stationsstraat) bereiken ons

opnieuw geluiden van een forse overlast met name in de Brugstraat in en om het pand van voormalig

hotel Merks. Op deze locatie zitten meer dan 50 arbeidsmigranten. De problemen zouden betrekking

hebben op luidruchtige muziek, overdadig alcoholgebruik, afualverspreiding op straat en wildplassen,

waarbij de meeste overlast in het weekend plaatsvindt. Al vaker zijn hier vragen over gesteld vanuit

de politiek, maar huurders en vooral verhuurders blijken hardleers te zijn en komen niet tot

oplossingen. Met deze vragen belanden we automatisch weer in een negatieve discussie omtrent

arbeidsmigranten. Dat is zeker niet de bedoeling en graag willen we ook benadrukken dat wat de

WD betreft andere huisvestigingsmogelijkheden waar werkgevers, uitzendbureaus en gemeente

samen komen, mooie opties kunnen vormen.

De WD-fractie heeft derhalve de volgende vragen;

1. ls de portefeuillehouder nog steeds in gesprek met bewoners en verhuurders van panden? En

zo ia, wat is dan de geboekte vooruitgang?

2. Met welke maatregelen denkt u een definitief einde te maken aan de woonoverlast op deze

plaats en oP welke termijn?

3. Bent u bereid de vergunningen omtrent genoemd pand te controleren?

Namens de fractie van WD, Kees Verstraten
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Wij beantwoorden de vraag als volgt

1. Ja, op dinsdag 11 februari jl. is er overleg geweest met de werkgroep Driehoek Stationsbuurt.
Afspraken voortkomend uit het traject buurtbemiddeling (o.a. kennismaking pandeigenaren en
afspraken over leefbaarheid) blijken wat verwaterd te zijn. De werkgroep neemt het initiatief
bestaande afspraken op te frissen. De gemeente schuift ambtelijk aan bij de gesprekken met
de pandeigenaren.

2. Met de werkgroep Driehoek Stationsbuurt is o.a. de verkeersveiligheid besproken en
handhavingsmogelijkheden i.r.t. de hoge concentratie van arbeidsmigranten in de buurt. De
werkgroep heeft haar vrees voor verloedering en verpaupering van de leefomgeving
uitgesproken. Er zijn diverse afspraken gemaakt om overlastsituaties op de korte termijn op te
lossen en voor de lange termijn te voorkomen.

3. Ja, uiteraard zijn wij daartoe bereid

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosen

De secretaris, De


