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Vraag:
Geacht college, zoals u weet ijveren wij voor een schoner Valkenswaard in algemene zin.
Ik refereer hierbij naar het coalitieprogramma ondertekend door CDA PvdA en H&G.
Actiepunten:
5.1. Leefbaarheid in centrum en wijken
− Woonservicezones realiseren, met in elke zone een service/steunpunt.
− Stimuleren dat de minimale basisvoorzieningen, zoals pinautomaten, mobiele
bank-, verzekerings- en overheidsvoorzieningen enz., worden behouden of
terugkomen.
− Per wijk werkt een gemeentelijke wijkcoördinator; deze werkt nauw samen met het
project Woonzorg- service in de wijk.
− De bereikbaarheid en herkenbaarheid van de wijkagent wordt beter. In overleg met
de politie en justitie worden er in 2010 afspraken gemaakt over de inzet van de
wijkagent. Uitgangspunt daarbij is dat de wijkagent vanaf 2011 spreekuur houdt in
de wijk.
− Valkenswaard zal schoner worden.
Daar waar het gaat om het beheer van openbaar groen, het opruimen van de markt en
omgeving na een evenement of stapavond zien we vooruitgang. Op een aantal andere punten
stel ik overduidelijk een achteruitgang vast en dat stemt mij niet positief.
Ik stel vast dat de algemene toestand waarin onze verkeersborden verkeren buitengewoon
dramatisch is. Moest er een “meest belabberde verkeersborden gemeente” verkiezingen
plaatsvinden dan adviseer ik u zeker in te schrijven.
Alle gekheid op een stokje college, de toestand is slecht, zo slecht dat ik u met nadruk vraag
om te komen met toezeggingen om te komen tot verbetering ten aanzien van verkeersborden,
verkeerspalen, paaltjes en vergelijkbare.
Graag uw reactie op de vraag waarom zoveel borden stuk zijn, palen en paaltjes scheef staan.
Bovendien vermeen ik graag van u wie toezicht houdt op de staat van onze bebording,
antiparkeerpaaltjes enz, wie is verantwoordelijk voor de toestand waarin deze zich bevinden?
Wat gaat u ondernemen binnen welke termijn want ik wil beslist dat dit adequaat word
aangepakt en niet maanden blijft liggen.
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