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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake handhaven maatregelen jaarwisseling
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Is het mogelijk om een aantal (tijdelijke) maatregelen die genomen zijn voor Oud en Nieuw
de komende tijd te handhaven
Vraag 1
De tijdelijke drempels en het afsluiten van de brandgangen zouden wij graag gehandhaafd
zien. Is dat mogelijk?
Ons antwoord
De afsluiting van een aantal brandgangen aan de Bloemenlaan was een tijdelijke maatregel
genomen om de veiligheid gedurende de jaarwisseling te vergroten. Deze maatregel is
middels een gezamenlijke brief van de woningcorporatie L’escaut en de gemeente aan de
bewoners kenbaar gemaakt. In de brief staat ook vermeld dat we samen met de bewoners
een evaluatieoverleg zullen initiëren, waarbij ook de volgende vraag aan de orde zal komen;
willen de omwonenden de tijdelijke maatregel omzetten in een blijvende maatregel? De input
van de omwonenden is voor het te nemen besluit van groot belang. Ook de wijktafel
Middengebied is om een advies gevraagd. Daarnaast zal de politie en brandweer ook om
een advies worden gevraagd. De gemeente zal vervolgens samen met L’escaut een besluit
nemen over de permanente afsluiting van een aantal brandgangen in de Bloemenlaan.
Ook voor de handhaving van de tijdelijke verkeersdrempels hanteren we een zelfde route,
waarna het college een besluit zal nemen.
Vraag 2
De LPV verwacht dat daardoor de leefbaarheid in het middengebied nog veder verbeterd
kan worden, bent u dat met ons eens?
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Ons antwoord
Alle maatregelen die we in het gebeid nemen worden in samenspraak met de omwonenden
en de wijktafel Middengebied genomen. Hun advies en input is voor ons van groot belang bij
het nemen van besluiten. Hiermee geven we ook een impuls aan burgerparticipatie
verwachten we de leefbaarheid, subjectief en objectief, te vergroten.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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