Vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders
ex. artikel 40 van het Reglement van Orde inzake:

Vervangen rode straatstenen door gele in de wijk Mannee

Inleiding
De fractie van D66 Goes heeft van bewoners van de Karremansweidjes 45 t/m 57 in de wijk Mannee een
dringend verzoek ontvangen om de gemeente af te laten zien van het plan om in hun straat de rode
straatstenen te vervangen door gele straatstenen. De fractie is ook ter plaatse gaan kijken.
Genoemde bewoners delen mee reeds contact te hebben gehad met de wijkmanager en met wethouder
Alssema, om de gemeente te verzoeken af te zien van dit voornemen, waarbij de gemeente – volgens de
bewoners – gebleven is bij het eerdergenoemde standpunt.
Genoemde bewoners geven aan dat zij aandringen op handhaven van de rode straatstenen, omdat:
•
•
•
•
•
•
•

het veel duurzamer is (de rode stenen in onze straat liggen er immers al)
het goedkoper is (vervangen door gele steen is een heel stuk duurder)
binnen de hele wijk, in de andere straten, overal rode straatstenen worden toegepast
de straat voor het oog schoner blijft met rode straatstenen dan met de besmettelijke gele
straatstenen
de kleurovergangen bij het begin van de straatjes niet mooi zijn omdat het rood van de
rabatstroken en de parkeervakken niet past bij de kleur geel
zij de rode straatstenen mooier vinden
zij de gele straatstenen afschuwelijk lelijk vinden

Daarnaast zeggen de bewoners zich niet gehoord voelen bij hun verzoek om behoud van de bestaande
rode straatstenen en vragen zij zich af hoe de – naar hun mening – starre houding van de gemeente zich
verhoudt tot het streven van de gemeente om burgers meer te betrekken bij de plannen en zeggen zij
niet te begrijpen waarom de gemeente vasthoudt aan het ingenomen standpunt.

Overwegende
Dat de gemeente serieus werk maakt van burgerparticipatie, waarbij zowel collegeleden, ambtenaren als
raadsleden getraind worden actief met burgerparticipatie aan de gang te gaan en te kijken welke wensen
en klachten er bij burgers leven, om zo samen leefbaarheid te bevorderen en te verbeteren,
stelt de fractie van D66 Goes op grond van bovenstaande de volgende vragen:
•
•
•
•
•

•

Heeft het college kennisgenomen van de reactie van de bewoners van de Karremansweidjes 45
t/m 57 in Goes op het voornemen de rode straatstenen in hun straat te vervangen door gele?
Zo ja, wat heeft de gemeente met deze reactie gedaan?
Is er een dwingende reden om – tegen de wens van bovengenoemde bewoners in – toch de rode
straatstenen door gele te vervangen?
Zo ja, welke is deze reden?
Heeft het college deze dwingende reden ook kenbaar gemaakt aan de bewoners en heeft het
college daarna samen met de bewoners gezocht naar een voor de bewoners aanvaarbare
oplossing?
Zo nee, waarom volhardt de gemeente dan in haar standpunt?

Namens de fractie van D66 Goes,
Saskia Verheij
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