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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Jack d’Hooghe – Sociaal Terneuzen
ONDERWERP:

Driewegen (Terneuzen)

TOELICHTING: Op verzoek van de bewoners in de wijk Driewegen, heeft de fractie van Sociaal
Terneuzen een werkbezoek afgelegd en kennis genomen van de knelpunten in
de wijk
.
l. In de Oudelandseweg zijn er parkeerproblemen. Regelmatig staan er cafébezoekers voor de oprit
van bewoners en worden hier niet voor beboet, terwijl de bewoners zelf wel bekeurd worden voor
hun eigen woning. De bewoners wensen in aanmerking te komen voor een betaalbare parkeervergunning zodat ze zonder bekeurd te worden voor hun eigen woning kunnen parkeren.
2. Het optisch rode verkeersvlak welke is aangelegd op de kruising voor het café heeft de parkeerdruk in de Oudelandseweg verhoogd omdat hiermee het aantal oorspronkelijke parkeerplaatsen is
teruggebracht (parkeerverbod). Daarnaast heeft het optische verkeersvlak als verkeersremmende
maatregel nauwelijks effect omdat weggebruikers nog steeds met te hoge snelheid door de straat
kunnen rijden en dit levert gevaarlijke situaties op.
3. Er zijn weinig of geen prullenbakken waardoor het zwerfafval overal te vinden is, ook in de tuin van
de bewoners.
4. Er is in de wijk Driewegen geen centrale verzamelcontainer voor plastic, kleding en glas. De
bewoners moeten hiervoor naar Zuidpolder, terwijl er voldoende plaats is voor het plaatsen van
een centrale verzamelcontainer.
5. De speeltoestellen in de speeltuin zijn sterk verouderd en zijn toe aan een grondige verf- en
onderhoudsbeurt. Het ontbreekt tevens aan rubber valtegels onder de speeltoestellen. Ook het
bankje staat er slecht bij.
6. Het pad (gras)naar de speeltuin ligt vol hondenpoep. Het terrein van de speeltuin wordt gebruikt
als honden uitlaatterrein terwijl er aan zijkant van het speeltuintje voldoende ruimte is om een afgezet honden uitlaatterrein aan te leggen.
7. In de zomer worden er vaak mini straatraces gehouden, die ook gehoord wordt in de wijk Oudelandse Hoeve bij de Guido Gezellestraat/Rooseveltlaan. Dit levert levensgevaarlijke situaties op
en veroorzaken veel geluidsoverlast.
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Om de parkeerproblemen op te lossen
kan door de groenstrook in de Oudelandseweg gedeeltelijk weg te halen
extra parkeer ruimte gecreëerd worden
voor de aanleg van een parkeerstrook.
Is het College bereid om een parkeerstrook aan te leggen in de Oudelandseweg. ( foto 1)
Behoort een aanvraag voor een parkeervergunning tot de mogelijkheden.

Driewegen is een 30 kilometerzone. Een uitgangspunt van een 30 kilometerzone is dat er
wordt geparkeerd op de rijbaan. Volgens het
parkeerbeleid geldt voor parkeren bij een woning een maximale loopafstand van 100 meter.
Er is dan ook geen noodzaak om een groenstrook op te offeren. Parkeervergunningen
worden alleen uitgegeven bij een bezettingsgraad van 90%. Ook is een voorwaarde dat
een uitbreiding van het vergunningensysteem
aansluit op het huidige systeem. Dat is in deze
situatie niet het geval.
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Hoe denkt u het probleem van het
zwerfafval op te pakken?

2

Volgens onze gegevens is er geen overlast van
zwerfafval. Wij hebben hierover nog nooit Meldingen Openbare Ruimte ontvangen. Daarnaast ondervinden de veegwagens geen overlast in de wijk.

3

Op het einde van de Oudelandseweg
ter hoogte van Tuinderlust is voldoende
ruimte om een centrale verzamelcontainer te plaatsten. Is het College hier toe
bereid. (foto 2)

3

Er zijn twee openbare afvalbakken: één aan de
Hogendijk bij het speelterrein en één afvalbak
bij het uitrijden van de Hogendijk bij Tuinderslust. Vooralsnog is dit voldoende gebleken.
Desalniettemin zullen wij de situatie ter plekke
opnieuw bekijken.

4

Speeltuinen moeten voldoen aan veiligheidseisen van speeltoestellen. Hoe is
dit met de veiligheidseisen van gemeentelijke speeltoestellen gesteld/
geregeld? Wanneer wordt de speeltoestellen opgeknapt?

4

Elk jaar worden de toestellen geïnspecteerd
door een bevoegd keuringsbedrijf. Hiervan
krijgt de gemeente de rapporten. Waar nodig
worden de toestellen vervangen als de reparatiekosten te hoog worden.
Wij controleren daarnaast regelmatig de
toestellen op gebreken en vandalisme. Noodzakelijke reparaties worden z.s.m. uitgevoerd.

5

Welke maatregelen gaat het College
treffen tegen het (mini)straatraces?

5

Wij zijn niet op de hoogte van (mini)straatraces.
Indien deze toch voorkomen wordt er passend
opgetreden.
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