Beste seniorenraad Stede Broec,

Door mevrouw Vd Gulik zijn, namens u, een aantal vragen aan burgemeester Wortelboer gesteld.
Onderstaand treft u hier de beantwoording van aan.
1) Een inwoner vind dat het lettertype in de gemeentegids te klein. Ook mist hij een welkom van
de gemeente bij nieuwe inwoners.
Antwoord: Wij proberen de gemeentegids leesbaar te maken voor iedereen. Het gekozen
lettertype is geheel volgens onze huisstijl, het is daarom jammer om te horen dat het als te klein
wordt ervaren.
De gemeentegids is ook digitaal in te zien via https://indd.adobe.com/view/ee2616df-6a67-4cb9a26c-378bb1d08bb1. Hier kan de gids op elke gewenste grootte gelezen worden.
Op pagina 11 is aandacht geschonken aan het welkom heten in het hoofdstuk “Welkom in Stede
Broec” geplaatst, met informatie over het ontstaan van Stede Broec, het woonplezier en diverse
andere wetenswaardigheden.
Juist geschikt voor nieuwe inwoners, maar ook interessant voor mensen die al langer woonachtig
zijn in Stede Broec.
2) Er is een gemis van fatsoenlijke toiletten en in de plattegronden van de uitbreiding is er niets
extra’s opgenomen.
Ga eens kijken bij Bataviastad, dat is maar 35 km van uw winkelcentrum verwijderd.
Antwoord: Reeds eerder gehouden gesprekken met ontwikkelaars/winkels heeft opgeleverd dat
het bestaande toilet in het Streekhof wordt aangepast aan de wensen van de minder validen. Er
komt echter geen extra toilet in fase 4.
De nieuwe Aldi krijgt wel een (klanten)-toilet.
3) Hangjongeren om het Streekhof, wat wordt er aan gedaan, mensen voelen zich met name ‘s
avonds onveilig. Misschien plaatsen van camera’s?
Tip praat met politie en de dealers en de jongeren om ongestoord te kunnen verblijven bij het
jeugdgebouw. Ruimte
Antwoord: Uit onderzoek is gebleken dat cameratoezicht slechts een hulpmiddel is met een
tijdelijke preventieve werking tegen rondhangende jongeren. Surveilleren en aanspreken van de
hangjongeren werkt beter. Daarom wordt het winkelcentrum Streekhof goed in de gaten gehouden
door de politie en worden de jongeren benaderd door de wijkagent en aangesproken door de
jeugdjongerenwerker van Stichting Welzijn. Bij ernstige overlast wordt direct contact gelegd met de
ouders.
4) Bewoner van de Bredastraat bij de Florahalte zouden graag willen dat de wilgen iets minder
vaak gesnoeid worden. Door teveel snoeien gaan de bomen dood. Hij stelt voor om elders dan
eerder te snoeien!
Antwoord: In 2015 is er met de bewoners voor gekozen de knotwilgen jaarlijks te knotten en in de
zomer maanden de hinderlijke takken te verwijderen. Door deze maatregelen heeft de HVC geen
schade aan hun wagens en blijven de bomen behouden.
5) Is er geen beleid voor voetgangers en fietsers. Nu een onveilige situatie met name aan de
Hoofdstraat en Stationslaan.
Mensen met rolstoel en rollator lopen nu op de weg.

Antwoord: Er is beleid voor fietsers en voetgangers. Voor beide doelgroepen zijn de CROW
richtlijnen van toepassing. Hierin is de inrichting op basis van richtlijnen opgenomen. De
Hoofdstraat is in het verleden als straat ingericht op het gebruik van destijds. De straat zou op de
basis niet voldoen aan de Richtlijn van het CROW omdat het totale profiel te smal is voor alle
gebruikers.
Daarnaast heeft de gemeente een richtlijn Toegankelijkheid openbare ruimte. Hierin zijn richtlijnen
opgenomen over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld: voetpaden, troittoirs, parken, hellingen en
trappen bij gebouwen. Deze richtlijn wordt gehanteerd bij nieuwbouw of verbouwing van vastgoed
aan de openbare ruimte. Ook wordt de richtlijn gebruikt indien de openbare ruimte aan onderhoud
toe is.
Daarnaast is er een ‘Werkgroep Toegankelijkheid Stede Broec’ die de gemeente adviseert bij de
ontwikkeling in Stede Broec.
6) De (Koop) appartementen hebben niet de mogelijkheid om afval te scheiden, met name
groen afval. Er is een hele grote tuin en de afvalcontainer is alleen voor huisvuil en er wordt een
groencontainer gemist. Bij navraag bij HVC werd gewoon gezegd dan breng je het maar naar de
stort. Nu hebben de mensen daar geen aanhangwagen en geen mogelijkheid om dat naar de stort
te brengen. Is hier geen oplossing voor.
Antwoord: Op het moment hebben we nog geen mogelijkheid om groen afval op te halen bij
hoogbouwlocaties. We kunnen namelijk geen gft-containers plaatsen bij de appartementen i.v.m.
ruimtegebrek. Voor een grote verzamelcontainer is momenteel geen route beschikbaar in de
betreffende omgeving. We zijn momenteel wel op zoek naar mogelijkheden om het Gft ook bij de
hoogbouw in te zamelen.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester Wortelboer,
Edwin Jaring
Gemeente Stede Broec

