
	  

	  

	  

	  

Vragen	  ex	  artikel	  47	  Reglement	  van	  Orde	  

	  

Betreft:	  Samen	  vooruit	  Bernardusplein	  

Tilburg,	  6	  juli	  2016	  

De	  fractie	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  heeft	  op	  28	  juni	  op	  uitnodiging	  van	  een	  bewoner	  een	  

schoonmaakactie	  op	  het	  Bernardusplein	  georganiseerd.	  Met	  30	  bewoners	  is	  het	  plein,	  en	  de	  
aanloopstraten,	  	  schoongemaakt.	  Bewoners	  hebben	  tijdens	  de	  schoonmaakactie	  de	  fractie	  
geïnformeerd	  over	  kleine	  en	  grote	  knelpunten	  op	  het	  gebied	  van	  zwerfafval	  en	  leefbaarheid	  en	  hun	  

ongenoegen	  geuit	  over	  het	  lage	  onderhoudsniveau	  (niveau	  C/D).	  	  Na	  aanleiding	  van	  deze	  signalen	  
heeft	  de	  fractie	  van	  de	  PvdA	  de	  volgende	  vragen	  aan	  het	  college;	  

1. Bent	  u	  van	  mening	  dat	  een	  schoon,	  heel,	  veilig	  en	  groen	  Bernardusplein	  bijdraagt	  aan	  de	  
leefbaarheid	  in	  ‘t	  Zand?	  Welke	  doelstellingen	  en	  plannen	  heeft	  u	  voor	  het	  Bernardusplein?	  

Hoe	  volgt	  u	  de	  ontwikkelingen	  op	  het	  plein	  en	  op	  welk	  termijn	  verwacht	  u	  het	  gewenste	  
resultaat?	  
	  

2. ’t	  Zand	  is	  een	  focuswijk	  voor	  de	  gemeente	  Tilburg.	  Het	  Bernardusplein	  valt	  volgens	  de	  
indeling	  van	  de	  gemeente	  voor	  de	  wijktoets	  in	  drie	  subwijken	  (332,	  334,	  335).	  Het	  meten	  van	  
de	  leefbaarheid	  kan	  hierdoor	  mogelijk	  een	  diffuus	  beeld	  geven.	  Herkent	  u	  dit	  gegeven?	  Hoe	  

denkt	  u	  zicht	  te	  blijven	  houden	  op	  de	  leefbaarheid	  op	  het	  plein?	  
	  

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

internet,	  contactcentrum)	  bij	  de	  gemeente	  in	  2016	  zijn	  binnengekomen	  aangaande	  het	  
Bernardusplein,	  welke	  acties	  op	  de	  meldingen	  zijn	  gedaan	  en	  op	  welke	  wijze	  is	  
teruggekoppeld	  naar	  de	  melders?	  Kunt	  u	  voorts	  aangeven	  hoe	  u	  zicht	  houdt	  op	  het	  

(dagelijkse)	  onderhoud	  en	  afvalopruiming	  op	  het	  plein?	  
	  

4. Welke	  rol	  en	  verantwoordelijkheid	  hebben	  woningcorporaties	  in	  het	  schoon,	  heel,	  veilig	  en	  

groen	  houden	  van	  het	  Bernardusplein?	  Op	  welke	  wijze	  wijst	  u	  hen	  op	  hun	  rol	  en	  hoe	  houdt	  u	  
de	  voortgang	  in	  de	  gaten?	  
	  

5. Welke	  rol	  en	  verantwoordelijkheid	  hebben	  ondernemers	  in	  het	  schoon,	  heel,	  veilig	  en	  groen	  
houden	  van	  het	  Bernardusplein?	  Op	  welke	  wijze	  wijst	  u	  hen	  op	  hun	  rol	  en	  hoe	  houdt	  u	  de	  
voortgang	  in	  de	  gaten?	  

	  



6. Welke	  rol	  en	  verantwoordelijkheid	  heeft	  het	  onderwijs	  in	  het	  schoon,	  heel,	  veilig	  en	  groen	  

houden	  van	  het	  Bernardusplein	  en	  de	  aanlopende	  straten	  (snoeproute)?	  Op	  welke	  wijze	  wijst	  
u	  hen	  op	  hun	  rol	  en	  hoe	  houdt	  u	  de	  voortgang	  in	  de	  gaten?	  
	  

7. Welke	  rol	  en	  verantwoordelijkheid	  hebben	  bewoners	  in	  het	  schoon,	  heel,	  veilig	  en	  groen	  
houden	  van	  het	  Bernardusplein?	  Op	  welke	  wijze	  wijst	  u	  hen	  op	  hun	  rol,	  stimuleert,	  faciliteert	  
u	  hen	  om	  het	  plein	  samen	  leefbaar	  te	  houden	  en	  hoe	  houdt	  u	  de	  voortgang	  in	  de	  gaten?	  

	  
8. Het	  komt	  geregeld	  voor	  dat	  de	  afvalbakken	  op	  het	  plein	  overvol	  zitten.	  Kunt	  u	  grotere	  

afvalbakken	  plaatsen	  en/of	  vaker	  legen?	  	  

	  

Namens	  de	  fractie	  van	  de	  PvdA,	  

	  

Yusuf	  Celik	  	  

	  

	  


