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Betreft: art 51 vragen nav wijkbezoek burgemeesterswijk
Geacht college,
Onlangs waren we als PvdA Maassluis op wijkbezoek in de burgemeesterswijk. We hadden daarover
schriftelijke vragen opgesteld, maar voordat we die konden indienen escaleerde de situatie in de wijk
met het ingooien van autoruiten en later ook de ruiten van woningen. Nu de rust enigszins is
teruggekeerd dienen we daarom het praktische deel van de vragen alsnog in.
Tijdens dit wijkbezoek hebben we met veel verschillende bewoners van de wijk gesproken over de
eigen woon- en leefomgeving. Natuurlijk hebben we veel bewoners gesproken over de overlast van
hangjongens, hoewel het ook duidelijk werd dat de ervaring van persoon tot persoon sterk
verschilde. Naar aanleiding van het debat in de raad afgelopen dinsdag hebben we de vragen over
intimidaties en veiligheidskwesties geschrapt. Een aantal bewoners had een aantal praktische zaken.
Daarom hierbij een aantal vragen:
1. De bewoners van het Burgemeestersplantsoen geven aan dat er regelmatig met scooters en
fietsen door het hofje wordt gereden, wat tot onveilig situaties kan leiden, onder andere
voor de spelende kinderen. Is het mogelijk om in het noordoostelijke poortje een setje hekjes
aan te brengen zodat er wel met kinderwagens door kan worden gegaan, maar de snelheid
er van fietsers en scooters er flink uitgaat?
2.

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de groenperkjes in de wijk? Sommige perkjes
waren keurig in orde, bij andere perkjes lijkt er vrij weinig aan gedaan te worden. Kunt u
vragen of daar meer inzet op gepleegd kan worden (foto 1)?

3. Een praktisch punt dat diverse bewoners naar voren brachten was het feit dat met de
herinrichting een nieuw zebrapad is aangelegd, maar de strepen niet over de fietspaden zijn
doorgetrokken. Zeker omdat dit een woon- schoolroute is, verzoeken we u alsnog
duidelijkheid te scheppen voor fietsers en voetgangers en de aanduiding van het zebrapad
ook aan te brengen op de fietspaden (zie foto 2)
4. Er is een innovatief systeem van drainage toegepast onder de wegen in de
burgemeesterswijk. Dat blijkt op het parkeerterrein nog niet goed te werken: er blijft veel
water liggen op het parkeerterrein (zie foto 3). Kunt u er voor zorgen dat het systeem wel
goed gaat werken? Zo nee, kunt u dan alsnog gewone rioolputten aanleggen zodat bewoners
hun auto's zonder natte schoenen in kunnen?
5. Bewoners aan de Dr. Jan Schoutenlaan melden dat er vaak hard wordt gereden met veel
geluidsoverlast tot gevold. Vooral door motoren die daarbij een enorm kabaal maken.
Bewoners hebben de indruk dat er straatraces worden gehouden. Overlast klachten krijgen
wij ook vanuit andere wijken en we horen ook zelf regelmatig letterlijk dit soort geluiden. In
dat verband wijzen we u ook graag opnieuw op de afspraken die hierover in het
coalitieakkoord zijn gemaakt en de vragen die het CDA eind augustus instuurde. Aanvullend
daarop de vraag: en staat de Dr. Jan Schoutenlaan ook op de aandachtslijst van de politie?

