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Uitstraling binnenstad Maassluis.
De Raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 6 en 7 november 2018
overwegende dat,
Het coalitieakkoord spreekt over mede in relatie tot de ontwikkeling van de Koningshoek

heeft het versterken van de binnenstad nadrukkelijk onze aandacht. Wij kijken uit naar de
resultaten van het Nieuwe Winkelstraat-in-Actie traject en het actieplan dat daaruit
voortkomt. In samenwerking met de ondernemers en bewoners streven wij naar een
evenwichtige ontwikkeling van detailhandel en horeca in de binnenstad. Daarbij zien wij
goede mogelijkheden voor specialistische detailhandel.
er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in de verfraaiing van de binnenstad;
ook de komende jaren grote investeringen worden gedaan die bijdragen aan de vitaliteit en
uitstraling van het stadshart;
De binnenstad een historisch karakter heeft en daarnaast een goed en gezellig
verblijfsgebied is;
constaterende dat ondanks herhaalde meldingen:
er na de weekmarkt op vrijdag veel vuilnis blijft liggen sinds die niet meer door gemeente
wordt geveegd;
er in beiden vlieten regelmatig veel zwerfvuil drijft dat niet periodiek wordt verwijderd;
de bordjes van de bruggen in de binnenstad verouderd en deels onleesbaar zijn;
er overlast ervaren wordt door bewoners en bezoekers met name in de avonduren en
weekenden.
verzoekt het college,
er zorg voor te dragen dat na de weekmarkt het terrein en directe omgeving weer op
vrijdagmiddag zodanig schoongemaakt wordt dat dit ten gunste komt van de uitstraling van
de binnenstad.
De bordjes van de bruggen die verouderd zijn vervangen worden
er zorg voor te dragen dat de verlichting in de binnenstad naar behoren werkt en ook de
hoogwaardige uitstraling van de armaturen behouden blijft;
er zorg voor te dragen dat periodiek het zwerfvuil uit de vlieten wordt verwijderd;
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- afspraken te maken met de bewoners, exploitanten en verhuurders van woonruimte in de
Binnenstad om overlast te voorkomen en handhaving te laten uitvoeren op overlast;
en gaat over tot de orde van de dag.
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