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Geacht college,
Uw college heeft net alle raadsleden de brief ontvangen van de werkgroepen Wijkzaken en
Kaldenkerkerweg alsmede bestuur huis van de Wijk de Glazenap. Reden voor deze brief zijn
de talloze beloften die in het verleden zijn gedaan om de wijk te betrekken bij de
ontwikkelingen in deze omgeving, welke volgens de afzenders nu niet terug te vinden zijn in
de opdrachtacceptatie door het bouwteam dat inmiddels is samengesteld voor de aanpak
van de Kaldenkerkerweg. Aldus de uitleg van de belanghebbenden. Reden voor ons als
raadsleden om opnieuw vragen aan het college te stellen; De aanpak Kaldenkerkerweg is
niet alleen een dossier met een verkeerskundig aspect, maar ook waterhhuishoudingsleefbaarheid-, gezondheids- en veiligheidsaspecten.
1. Bent u bekend met de brief en de daarin opgenomen kritiek over de wijze waarop nu
met de aanpak van de Kaldenkerkerweg wordt omgegaan? Zo ja, wat is hierop uw
inhoudelijke reactie? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
2. De betreffende werkgroepen en het bestuur van de Glazenap verzoeken om
ondersteuning vanuit de gemeente binnen het bouwteam. Dit mede omdat deze
ondersteuning enkele jaren geleden is verdwenen. Bent u bereid om die
ondersteuning opnieuw te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van ambtelijke capaciteit?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u de gemeenteraad hierover informeren?
Graag een onderbouwing van uw antwoord.
De beide werkgroepen en de Glazenap verwijzen momenteel enkel naar de
Kaldenkerkerweg, maar in onze beleving ligt de problematiek breder. Afgaande op signalen
vanuit de wijk. De verbinding met de Slenk en de aantrekkingskracht van het gebied de
Wambach zorgen hier al tijden voor structurele overlast. Zowel van hier overnachtende
vrachtwagenchauffeurs, die bij gebrek aan toiletvoorzieningen hun behoefte langs de
wandelpaden doen. Maar ook door drugsgebruikers voor wie de groene omgeving
bescherming lijkt te bieden voor drugsgebruik en samenkomsten. Hetgeen ook weer
behoorlijke overlast voor de omgeving vormt. Niet alleen (gevoelens van) onveiligheid, maar
ook geluidsoverlast en zwerf- en dumpafval. Let wel het betreft hier een van de weinige
groene uitloopgebieden in het dichtbevolkte gebied, die onze inwoners juist zo nodig hebben
om te ontspannen.
3. Herkent u deze problematiek in deze hoek van onze gemeente en welke maatregelen
denkt u te gaan treffen om deze problematiek op korte termijn aan te pakken? Graag
een onderbouwing van uw antwoord.
4. Bent u bereid om (al in Fase 1) de vrachtwagenparkeerplaatsen te verwijderen, m.u.z.
enkele parkeerhavens voor auto’s? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
5 Deelt u onze mening dat de betreffende werkgroepen - zeker gezien hun jarenlange
Inzet, ervaring, expertise en betrokkenheid - en het gedane voorwerk maximaal
betrokken moeten blijven worden bij deze ontwikkelingen, totdat ontwikkelingen
gerealiseerd zijn en de problemen opgelost?
Uitkijkend naar uw beantwoording binnen de gestelde termijn, met vriendelijke groet,

Leon van den Beucekn
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