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Gem. STEENBERGEN 

- 9 NOV 2015 

jijeen op dc 

'srtľouwelíjk 

Motie Opschoonactie openbaar gebied 
De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag ! 

november 2015, aan de orde zijnde agendapunt 4 betreffende de begroting 2016. 

Overwegende dat: 
De staat van onderhoud van het openbaar gebied op een aantal plaatsen binnen onze 

gemeente te wensen over laat; 

Het verbeteren van het aanzien van de stad Steenbergen en haar kernen bijdraagt aan de 

woonbeleving en daarmee de aantrekkelijkheid van Steenbergen als vestigingsplaats 

voor woningzoekenden; 

De veiligheid van onze inwoners gebaat is bij begaanbare trottoirs; 

Een schoon, heel en veilig openbaar gebied bijdraagt aan het voorkomen van verdere 

verloedering van het openbaar gebied; 

Er binnen onze gemeente vele lantarenpalen vuil zijn er een aantal al langere t i jd scheef 

staan; 

Er binnen onze gemeente vele plekken te vinden zijn waar het straatwerk een gevaar kan 

opleveren voor slechtzienden en ouderen vanwege scheefliggend, kapot of verzakt 

straatwerk; 

De hiermee gemoeide uitgaven in hun aard betrekking op achterstallig onderhoud; 

Het niet verdedigbaar is om hiervoor andere in deze begroting opgenomen taken te 

schrappen; 

De vrije reserve, ons spaarbankboekje, hiervoor voldoende ruimte biedt; 

Draagt het college op: 

Een bedrag van C 50.000,- bij wijze van extra impuls te besteden aan het in de meest 

schrijnende gevallen schoonmaken en rechtzetten van de lantarenpalen, het aanhelen van 

losliggend, verzakt of scheefliggend straatwerk, het bijwerken van verwaarloosd openbaar 

groen binnen onze gemeente en deze eenmalige uitgave te dekken uit de algemene (vrije) 

reserve en daar waar aanwezig de Wijkteams hierbij te betrekken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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