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Onderwerp:
Beantwoording raadsvragen mevr. Wojtal/PvdA: Nieuwe bestrating Nieuwstraat - Ter kennisname
Beknopte samenvatting:
De raadsvragen van het raadslid (mevr. Wojtal/ PvdA) beantwoorden.
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Volgende bijlagen worden bijgevoegd:
Beantwoording raadsvraag
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Beslist het volgende:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid mevr. Wojtal, PvdA voor
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kennisgeving aan.
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Beantwoording raadsvraag
Kenmerk:
189789
Afdeling:
Omgeving en Economie
Portefeuillehouder: Frank van Hulle

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Ingrid Wojtal/ PvdA
ONDERWERP: Nieuwe bestrating Nieuwstraat
TOELICHTING:
Bij de fractie zijn meldingen binnengekomen over de loopveiligheid van de nieuwe bestrating
Nieuwstraat (tussen het Arsenaalplein en de verbinding oversteek Westkant). De grote
grijze stenen platen worden bij nat weer spiegelbanen om over te lopen. Dit heeft glij-en
valpartijen tot gevolg. De fractie ziet graag op korte termijn een oplossing hiervoor, zodat
letsel voorkomen wordt.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Bent u bekend met de problematiek
bij vochtig en regenachtig weer van
deze stenen platen?

1

Wij zijn bekend met deze problematiek.

2

Zijn er bij u meldingen binnengekomen van valpartijen, met of zonder
melding voor ambulancevervoer?

2

Er zijn tot op het moment van schrijven 2 incidenten bij ons bekend.

3

Is er voor aanschaf een anti-slip test
gedaan? Zo ja, wat zijn de uitkomsten
daarvan geweest? Zo nee, waarom
niet?

3

4

Welke maatregelen gaat u nemen om
dit probleem op te lossen? En kunt u
tot die tijd de voetgangers attenderen
op gladheid van deze platen bij vochtig en regenachtig weer?

Tijdens de planvorming zijn diverse vragen aan
de aannemer gesteld over de eigenschappen
van de stelconplaten. Aangezien het standaard
stelconplaten betreft die ook op andere plaatsen binnen en buiten de gemeente Terneuzen
zonder problemen worden toegepast zijn er op
voorhand geen concrete anti-slip testen uitgevoerd. Ook is er in Nederland geen norm voor
stroefheid van deze platen. Stelconplaten dienen wel, net als andere betonproducten, normaal beloopbaar te zijn.

4

Bij melding van het eerste incident is contact
opgenomen met de aannemer en de leverancier. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de
stelconplaten aan de geldende regelgeving
voldoen. Wel is bekend dat de stelconplaten
stroever worden naarmate ze verweren (door
gebruik en weersomstandigheden). Om de ervaren gladheid van de onverweerde platen te
verminderen wordt op het moment van schrijven een test uitgevoerd met een reinigingsmiddel dat het verweringsproces versnelt. Indien
de uitslagen positief zijn kan dit middel op alle
stelconplaten worden toegepast. In de tussentijd hebben wij waarschuwingsborden geplaatst.
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Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

Datum vragen: 11 mei 2016

Datum antwoorden:

Namens deze(n)
Verzonden:
Raadsgriffier gemeente Terneuzen
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,
F.M.L. Lauret RA

2

burgemeester,
J.A.H. Lonink
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