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Betreft
Onderwerp

: art. 43 vragen reglement van orde.
: diverse vragen aanwonenden Akkerpad(hof) te Vlijmen

Geacht College,
Tijdens onze inwonersavond van 21 november j.l. zijn er enkele aanwonenden van het Akkerpad(hof) komen
inspreken aangaande diverse zaken die er bij hun in de omgeving aan de orde zijn.
Het gaat over illegale bouw en huisvesting arbeidsmigranten in hun directe omgeving waar zij veel overlast van
ervaren. Tevens zijn er diverse verkeer- en parkeersituaties die veel ongemak veroorzaken en gevaarlijke
situaties.
Heusden één heeft hieromtrent enkele vragen:
1. Betreffende de Illegale bouw en huisvesting arbeidsmigranten zijn er door de gemeente maatregelen
genomen. Hetgeen betekent dat de zaak door handhaving is opgepakt.
De eigenaar van het pand heeft bezwaar aangetekend tegen de (hoge dwangsom) en de rechter om een
uitspraak gevraagd. Wij snappen dat u inhoudelijk hierop niet kunt reageren.
Onze vraag is of u inzicht hebt hoe lang het gaat duren voordat de uitspraak hieromtrent bekend is?
Wat zijn dan de eventuele vervolgstappen?
2. In de Akkerpad(hof) is een behoorlijke verkeers-en parkeerdruk ontstaan. Het Akkerpad(hof) is verboden in te
rijden voor auto’s en motoren, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Dit wordt dikwijls bemoeilijkt doordat er auto’s geparkeerd worden, vrachtauto’s er gaan staan voor te laden
en lossen. Dit is een zorgelijk aspect. Wat te denken als er calamiteiten ontstaan en hier brandweer, politie of
ambulance doorheen moeten?
Daarbij maken veel senioren (o.a. bewoners Sint Janshof) gebruik van het pad om boodschappen te gaan
doen doordat ze hiermee de drukke verkeerssituatie rondom het Centrum ontwijken.
Vraag: Bent u als College bereid de situatie aldaar te gaan bekijken?
En z.s.m. maatregelen gaat nemen om deze niet wenselijke situaties te gaan oplossen?
3. Een gevaarlijke situatie is de oversteek aan De Akker ter hoogte van de Jumbo/Vitaminetuin. Vanwege het
drukke verkeer op de Akker is het daar niet veilig met oversteken.
Het zal nog wel 2 jaar duren voordat de GOL Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat plannen zijn
gerealiseerd. Helaas is er nog steeds toenemend verkeer op de Akker.
Gezien bovenstaande vragen wij u op korte termijn gezien de onveilige situaties het volgende:
Bent u bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor oplossingen voor dit probleem?
In afwachting van een antwoord van uw College.
Met vriendelijke groet,
Namens fractie Heusden één
Hannie van den Dungen
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