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Onderwerp De nieuwe Nieuwe Markt

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

"betreft toelichtende vragen van technische aard

Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder Lok

Schriftelijke vraag

De fractie van de VLP heeft vragen gesteld over de nieuwe Nieuwe Markt. U heeft in de
beantwoording aangegeven dat de nieuwe Nieuwe Markt voor de zomer feestelijk wordt heropend.

De fractie van de VLP heeft hierover de volgende vragen:

L. Bent u bekend met het ontbreken van afualbakken op het plein? De aangelegde groeneilanden
worden nu gebruikt als stortplaats.

2. Bent u bekend met het ontbreken van de aanstralingsverlichting van het beeld van St. Jan de
Doper, dit ondanks toezeggingen uwerzijds?

3. Bent u bekend dat ijzeren pinnen worden aangebracht tíjdens de weekmarkten, dit ondanks het
toegezegde verbod?

4. Bent u bekend met het ontbreken/vermissing van de Trommelaeren van Roesendaele plaquette
op de nieuwe Nieuwe Markt?

5. Bent u bekend dat er bij veel klinkers op het plein al heel veel stukjes af zijn? ls de hardheid van
de klinkers wel goed genoeg?

6. Bent u bekend dat de beplantingen in de aangelegde groeneilanden volgens hoveniers de
opening van de nieuwe Nieuwe Markt dit voorjaar/zomer niet zullen halen?

Wat gaat u doen voor de heropening van de nieuwe Nieuwe Markt aan de bovengenoemde zes

ingebrachte VLP punten, íngegeven door bezorgde burgers, die de nieuwe Nieuwe Markt al
bestempelen als het Roosendaalse verkeersdoolhof?

Namens de fractie van de VLP

John Hertogh



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Ja. Door een discussie tussen de betreffende aannemer en zijn leverancier van de
afvalbakken is er vertraging ontstaan. De afvalbakken worden nog geplaatst. Dit vergt i.v.m.
de levertijden nog wat extra tijd

2. Ja. De betreffende verlichting wordt volgens planning komende week geïnstalleerd.
3. Nee. Volgens onze informatie is dit niet aan de orde. Wd is geconstateerd dat in een

afvoergoot een keer haakjes zijn aangebracht. De betreffende marktkoopman is hier op
aangesproken.

4. Nee, de plaquette is niet vermist maar voorafgaande aan de werkzaamheden op de Nieuwe
Markt veilig gesteld. Hij wordt binnenkort in overleg met betrokken partijen teruggeplaatst.

5. Ja. Met de hardheid van de klinkers is geen probleem. De aannemer moet de wijze van
aanbrengen herstellen, met name in de overgangen en bochten. De komende weken,
afhankelijk van weersomstandigheden, zal de aannemer dit herstellen.

6. Nee.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het van Burgemeester en Wethouders,

wethouder Binnenstad


