
	  

	  

	  

	  

Vragen	  ex	  artikel	  47	  Reglement	  van	  Orde	  

	  

Betreft:	  schoon	  en	  veilig	  Ypelaerpark	  

Tilburg,	  19	  januari	  2016	  

De	  fractie	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  heeft	  op	  14	  januari	  op	  uitnodiging	  van	  bewoners	  het	  

Ypelaerpark	  bezocht.	  Aanleiding	  voor	  het	  bezoek	  betrof	  het	  zwerfafval	  in	  het	  park.	  De	  PvdA	  is	  
geschrokken	  van	  de	  hoeveelheid	  zwerfafval	  (soms	  ook	  gewoon	  huisraad	  en	  gedumpte	  winkelwagens)	  
en	  het	  hardnekkig	  karakter	  van	  de	  problematiek.	  Vegers	  van	  de	  gemeente	  zijn	  actief	  in	  het	  park,	  

maar	  dit	  zet	  nauwelijks	  zoden	  aan	  de	  dijk.	  Bewoners	  geven	  aan	  teleurgesteld	  te	  zijn	  in	  de	  gemeente	  
en	  overlast	  niet	  meer	  te	  willen	  melden.	  	  

Al	  eerder	  werden	  er	  door	  de	  PvdA	  vragen	  in	  de	  commissie	  leefbaarheid	  gesteld	  over	  het	  onderhoud	  
van	  de	  Stokhasseltvijver	  en	  de	  vissterfte	  en	  de	  daarmee	  samenhangende	  stankoverlast.	  De	  vijver	  is	  

inmiddels	  gedempt	  en	  de	  schetsen	  voor	  een	  nieuwe	  vijver	  zijn	  inmiddels	  afgerond.	  De	  PvdA	  is	  blij	  dat	  
het	  college	  dit	  op	  een	  goede	  manier	  oppakt,	  maar	  wil	  nu	  aandacht	  vragen	  om	  de	  omgeving	  schoon,	  
heel	  en	  veilig	  te	  houden	  zodat	  iedereen	  van	  het	  park	  kan	  genieten.	  	  

Stokhasselt	  is	  een	  van	  de	  5	  impulswijken	  van	  het	  Tilburg	  Akkoord.	  De	  gemeente	  investeert	  langjarig	  

in	  de	  wijk	  om	  de	  leefbaarheid	  te	  vergroten.	  Volgens	  de	  PvdA	  draagt	  een	  schone	  en	  veilige	  omgeving	  
bij	  aan	  een	  betere	  buurt.	  Bewoners,	  woningcorporaties	  en	  gemeente	  hebben	  ieder	  hun	  eigen	  rol	  en	  
verantwoordelijkheid	  in	  de	  verbetering.	  Aan	  het	  park	  liggen	  vier	  grote	  flats.	  	  

Centrale	  plek	  in	  de	  wijk	  is	  het	  wijkgebouw	  dat	  is	  gelegen	  aan	  het	  park.	  Door	  de	  aanwezigheid	  van	  het	  

wijkcentrum	  is	  er	  ook	  sociaal	  toezicht	  in	  het	  park.	  Op	  dit	  moment	  wordt	  het	  wijkcentrum	  Ypelaer	  
verbouwd	  en	  is	  derhalve	  gesloten.	  Voor	  de	  ingang	  staan	  verschillende	  zeecontainers	  gepositioneerd.	  
Tussen	  het	  wijkgebouw	  en	  de	  zeecontainers	  houden	  zich	  ’s	  avonds	  mensen	  op.	  Dit	  heeft	  een	  negatief	  

effect	  op	  het	  gevoel	  van	  veiligheid	  van	  bewoners.	  	  

Naar	  aanleiding	  van	  het	  bezoek	  heeft	  de	  PvdA	  de	  volgende	  vragen;	  

1. Bent	  u	  van	  mening	  dat	  een	  schoon,	  heel	  en	  veilig	  Ypelaerpark	  bijdraagt	  aan	  de	  leefbaarheid	  
van	  Stokhasselt?	  
	  

2. Wat	  vind	  u	  van	  de	  hoeveelheid	  zwerfafval	  in	  het	  park	  en	  vormt	  dit	  een	  speciaal	  
aandachtspunt	  voor	  u?	  Hoe	  vaak	  wordt	  het	  park	  schoongemaakt	  en	  hoe	  ziet	  u	  toe	  dat	  het	  
park	  ook	  echt	  schoon	  is?	  Graag	  met	  toelichting.	  	  

	  



3. Bent	  u	  ook	  van	  mening	  dat	  de	  geldende	  norm	  voor	  onderhoud	  en	  vegen	  te	  laag	  is	  om	  het	  

Ypelaerpark	  schoon,	  en	  daarmee	  leefbaar,	  te	  houden?	  	  
	  

4. Hoe	  bent	  u	  van	  plan	  om	  de	  verrommeling	  op	  korte	  en	  lange	  termijn	  tegen	  te	  gaan?	  

	  
5. Kunt	  u	  aangeven	  hoeveel	  meldingen	  van	  overlast	  (alle	  vormen,	  incl.	  zwerfafval,	  via	  app,	  

internet,	  contactcentrum)	  bij	  de	  gemeente	  zijn	  binnengekomen	  aangaande	  de	  Ypelaerpark,	  

welke	  acties	  op	  de	  meldingen	  zijn	  gedaan	  en	  op	  welke	  wijze	  is	  teruggekoppeld	  naar	  de	  
melders?	  
	  

6. Welke	  rol	  en	  verantwoordelijkheid	  heeft	  de	  woningcorporatie	  WonenBreburg	  in	  het	  schoon,	  
heel	  en	  veilig	  houden	  van	  het	  Ypelaerpark?	  
	  

7. Bent	  u	  bereid	  om	  met	  WonenBreburg	  in	  gesprek	  te	  gaan	  en	  aandacht	  te	  vragen	  voor	  het	  
park	  en	  het	  verbeteren	  van	  de	  overlast?	  
	  

8. Welke	  verantwoordelijk	  hebben	  bewoners	  aan	  het	  park?	  Hoe	  worden	  bewoners	  uitgenodigd,	  
attent	  gemaakt	  of	  aangesproken	  om	  het	  park	  schoon,	  heel	  en	  veilig	  te	  houden?	  
	  

9. Wat	  kan	  en	  wil	  het	  college	  doen	  om,	  tijdens	  de	  verbouwing	  van	  het	  wijkcentrum,	  de	  (sociale)	  
veiligheid	  rondom	  het	  park	  te	  verhogen?	  

	  

Namens	  de	  fractie	  van	  de	  PvdA,	  

	  

Yusuf	  Celik	  	  


