Van: PvdA Maassluis
Aan: college van B&W
Betreft: vervolgvragen afwatering
Datum: 3 mei 2016

Geacht college,
Naar aanleiding van de beantwoording van onze vragen van 25 januari 2016 jl het volgende.
Allereerst onze dank voor het beantwoorden van de vragen en de ondernomen
werkzaamheden aan het Beethovenpark. Enige teleurstelling hebben we wel, omdat het
geen structurele oplossing biedt. We vinden het belangrijk dat de paden ook na regenbuien
begaanbaar zijn. Naar aanleiding van onze vragen hebben we ook nog signalen over andere
gebieden in de stad gekregen.
Als Partij van de Arbeid hebben wij de volgende vervolgvragen.
1. Waarom heeft u ervoor gekozen om op de paden in het Beethovenpark alleen te
voorzien van een extra laag zand? Deelt u niet de zorg van ons en de bewoners dat
na een paar flinke buien dit opnieuw modderpaden worden? U geeft in uw
beantwoording aan de paden van de parken mee te nemen in het Beheerplan Wegen
voor structureel onderhoud. Kunt u aangeven wanneer we hierover een voorstel
kunnen ontvangen?
2. Waarom heeft u er niet voor gekozen om de paden te asfalteren, zoals in het
Lepelaarplantsoen, het Wipperspark en het park langs de Dr. Albert Schweitzerdreef?
Bent u bereid dat alsnog te doen?
3. Wij hebben ook bewoners met een tuin aan het Oleanderplantsoen gesproken die
klachten hebben over de afwatering, met name de bewoners van de Mimosastraat
met een tuin aan het park. Omdat de afwater en/of de drainage aan het park niet
goed werkt, loopt het water vanuit het park hun tuin in. Ziet u daar mogelijkheid tot
verbetering?
4. Ook van de gebruikers van het recreatiegebied langs de Nieuwe Waterweg (tussen
het tunneltje in het verlengde van de Kwartellaan en station Maassluis West) en het
Wipperspark krijgen we klachten van gebrekkige afwatering, waardoor hele delen van
het recreatiegebieden ontoegankelijk zijn. Bent u ook bezig met oplossingen voor
deze gebieden?

Mimosastraat achterkant

