Vragen voor het vragenuur 10 maart van 13.00 – 13.20 uur (Topweer)

I vragen van de PvdA-fractie over stoepen en aanleg glasvezel (Jan Pieter Loopstra)
De fractie van de PvdA maakt zich al enige tijd zorgen over de kwaliteit van de stoepen en voetpaden
in onze gemeente. De unaniem aangenomen motie op 27-1-2021 van de PvdA zorgt er voor dat de
aanpak ten behoeve van toegankelijke stoepen en voetpaden onderdeel worden van de op te stellen
leidraad openbare ruimte.
Helaas kunnen wij niet wachten op deze aanpak want inmiddels verslechteren de trottoirs in rap
tempo door de aanleg van glasvezel door KPN in onze gemeente. Met ‘vliegende brigades’ worden
dagelijks trottoirs opengebroken waarna het glasvezel wordt gelegd, Dezelfde dag wordt alles weer
dichtgegooid en verplaatsen de werkzaamheden zich naar een andere straat.
Onze fractie constateert dat na afloop van de werkzaamheden de kwaliteit van de trottoirs
aanmerkelijk slechter is geworden. Opstekende en losse tegels, te weinig zand tussen de tegels zijn
enige kwalificaties die onze fractie geeft voor de trottoirs na afloop van de werkzaamheden.







Wij gaan er vanuit dat de Gemeente Groningen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de
stoepen en voetpaden binnen onze gemeentegrens . Klopt dit? Zo nee, waarom niet?
Wat voor afspraken worden er door het college gemaakt met bedrijven die kabels ed
aanleggen op wegen en trottoirs? Zo ja, wat staat er in die afspraken? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wordt er door de Gemeente ook vooraf en achteraf een schouw gehouden om te
kunnen constateren of bedrijven zich ook aan de afspraken houden?
Het bedrijf dat de glasvezel van KPN aanlegt, gaat bijzonder onzorgvuldig om met onze
trottoirs constateert onze fractie. Deelt het college deze mening? Zo ja, wat gaat het college
eraan doen? Zo nee, waarom niet?
Is het college ook van mening dat de trottoirs in onze Gemeente toegankelijk dienen te zijn
voor alle inwoners en dus ook voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking? Zo
nee, waarom niet?

II Vragen van de PvdD over 1. Vroegtijdige sluiting afvalbrengstations en 2. Kappen sprookjesboom
Noorderplantsoen en andere zieke bomen (Kirsten de Wrede)

Vroegtijdige sluiting afvalstations
De afvalbrengstations zijn in de gemeente Groningen op zaterdag al vroeg gesloten. Namelijk
Woldjespoor en Vinkhuizen om 15:00 uur en Haren zelfs om 12:00 uur. In ten Boer is het
afvalbrengstation tot nader bericht gesloten. Dit terwijl zaterdag per definitie een dag is dat veel
mensen in huis en tuin bezig zijn en dan is het wel zo handig dat je aan het einde van de dag je
spullen kunt inleveren.
Daarnaast is het de laatste tijd, mogelijk door Corona, erg druk bij de afvalbrengstations. Wij hebben
vernomen dat mensen die keurig om 14:30 arriveren toch weggestuurd worden om 14:45. Dit geeft
een hoop ergernis. Mensen hebben hele wagens volgestapeld of hebben misschien een aanhanger
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gehuurd. Wij zijn bezorgd dat dit beleid dumpingen zou kunnen uitlokken in in de natuur, terwijl het
juist zo belangrijk is dat iedereen recyclet en de spullen netjes inlevert.
1. Bent u het met ons eens dat het zeker in tijden van grote drukte wenselijk is de
openingstijden van afvalbrengstations op zaterdag te verruimen tot bijvoorbeeld 17:00?
2. Bent u het met ons eens dat mensen die ruim op tijd arriveren om hun afval in te leveren
niet zomaar weggestuurd mogen worden om zo dumpingen in de natuur te voorkomen en
tevens een klantvriendelijker beleid te voeren?
3. Zo nee, bent u het met ons eens dat er tenminste duidelijk op de website van de gemeente
moet worden aangegeven dat men bij drukte ver voor sluitingstijd geweigerd kan worden?
Kappen sprookjesboom Noorderplantsoen en andere zieke bomen
Tot ons grote verdriet hebben wij vernomen dat deze en andere bomen gekapt gaan worden de
komende weken, daar ze wegens ziekte niet meer te redden zijn en eea tot gevaarlijke toestanden
zou kunnen leiden.
1. Waarom wordt er pas nu gekapt, terwijl er al weken lang vogels met takjes in de snavels te
signaleren zijn, maw er al druk nestjes gebouwd worden? Waarom niet in de winter gekapt?
Terwijl over een week het officiële broedseizoen begint?

2

