amendement
Onderwerp: Begaanbaarheid stoepen en onderhoud straatbomen
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 2 november 2016,
Overwegende dat:
- Wij nog veel klachten krijgen over de (on)begaanbaarheid van de stoepen in sommige
gedeelten van Weert;
- Het onderhoudsbudget dus blijkbaar niet toereikend is om alle stoepen tijdig recht te
leggen en hierin keuzes gemaakt moeten worden;
- Het een belangrijke taak is van de gemeente om de begaanbaarheid van de stoepen op
niveau te houden ten behoeve van de veiligheid van alle Weertenaren;
- De gemeente aansprakelijk kan zijn voor ongevallen als gevolg van mindere
begaanbaarheid stoepen;
- De mindere begaanbaarheid van de stoepen voor sommigen een obstakel kan zijn,
waardoor men niet naar buiten gaat met alle gevolgen van dien (bijvoorbeeld
isolement);
- Er zo snel mogelijk een inhaalslag gemaakt dient te worden in het onderhoud, het liefste
nog voordat de winter zijn intrede doet (indien mogelijk);
- Onze nadrukkelijke voorkeur uitgaat naar het inzetten van werkzoekenden voor deze
klus van 2 jaren;
- Hiermee zowel de stoepen worden gerepareerd als de kans op instroom van
werkzoekenden in het arbeidsproces wordt vergroot
- Er tevens zorg gedragen moet worden voor een structurele oplossing zodat deze inzet
na 2 jaren niet meer nodig is;
- De wortels van bomen de grote veroorzaker zijn van niet begaanbare stoepen en
fietspaden;
- Op het onderhoud en klein onderhoud van de bomen € 60.000 bezuinigd is bij Kiezen
met Visie, met name op het preventief onderhoud
Voegt de volgende prioriteit toe aan de begroting 2017:
- Extra onderhoud stoepen: € 50.000 voor 2017 en € 50.000 voor 2018
Deze prioriteit toe te lichten in de begroting waarbij wordt vermeld:
- Voor de jaren 2017 en 2018 wordt € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld ten behoeve
van een inhaalslag die plaats dient te vinden aan het onderhoud van de stoepen, zodat
de stoepen voor iedereen begaanbaar zijn en blijven. De nadrukkelijke voorkeur gaat uit
naar het inzetten van werkzoekenden. Hiermee wordt zowel een inhaalslag gemaakt in
het onderhoud van de stoepen als de kans vergroot op instroom van werkzoekenden in
het arbeidsproces.
En schrapt de volgende bezuiniging in het overzicht Kiezen met Visie op pagina 31:
- Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud ad € 60.000. Deze € 60.000 wordt ingezet
om obstakels te verwijderen/te verleggen die een structureel begaanbare stoep/fietspad
belemmeren met als uitgangspunt het behoud van de bomen.
en gaat over tot de orde van de dag,
Fractie Weert Lokaal,
M. Van den Heuvel

