LHN Zoetermeer

Schriftelijke vragen
Kapotte bestrating Cadenza
Zoetermeer, 22-06-2018

Geacht College,
Het nieuwe horecaplein Cadenza in het Stadshart wordt steeds drukker bezocht en is tevens
een zeer belangrijke route voor bezoekers, leveranciers en hulpdiensten. Het plein dat in maart
2017 werd bestraat, toonde al in september van hetzelfde jaar gebreken. Straatstenen breken
af en zorgen voor kieren, putten en losse stukken steen op het plein. Inmiddels is al meerder
malen in de media aandacht besteed aan het afbrokkelende plein, maar tot op de dag van vandaag wordt er niet gerepareerd en/of vervangen. Dit is voor de LHN onacceptabel. Ook vindt
de LHN dat de veiligheid van de wandelaars en de bezoekers van de terrassen op Cadenza
beter moet. Iedere (vracht)auto kan ongehinderd Cadenza oprijden. Met het oog op aanslagen
vinden wij het raadzaam om bijvoorbeeld inzinkbare palen (pollers) te plaatsen aan het begin
van Cadenza ter hoogte van de bioscoop.
Daarom hebben wij onderstaande vragen opgesteld.
1. Is het college op de hoogte van de slechte staat van de straatstenen van het Cadenzaplein? Is het college ter plekke geweest en wat vindt het college van de bestrating?
2. Is het college er zich van bewust dat de kapotte straat een gevaar op kan leveren voor
de bezoekers van het Stadshart en met name voor kinderen, ouderen en mensen met
een visuele beperking.
3. Zijn er al gevallen bekend van ongelukken door de kapotte stenen? Zo ja, welke?
4. Hoe staat het college tegenover een betere beveiliging van de entree van Cadenza
doormiddel van bijvoorbeeld een poller?
5. Wanneer denkt het college dat de veiligheidsproblemen bij Cadenza aangepakt zullen
gaat worden?
6. Zal er voor gelijke stenen gekozen worden bij reparatie? Zit er nog garantie op de huidige stenen? Of kunnen wellicht de kosten voor de ontstane schade verhaald worden
en zo ja, waar?
7. Is het college bereid om wethouder Rosier in te schakelen? Hij is een zeer bekwaam
stratenmaker gebleken in de campagnetijd.
Met vriendelijke groet,
Ward Meijroos
Fractie LHN

