
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

Datum: 8 september 2021 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

 

Onderwerp: Parkeerkelder Geere 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Is het College zich ervan bewust, dat de Geere parkeerkelder schandalig verwaarloosd is qua 

onderhoud? Zo ja, wanneer vindt er grootschalig onderhoud plaats? 

 

2. Is het College zich ervan bewust, dat de Geere parkeerkelder erg veel wateroverlast vertoont? Dit is 

vooral op de benedenverdieping, de toegang tot de lift, bij de in- en uitrit en bij de betaalautomaat. 

Mensen moeten daar over een plas water van 1 bij 2 meter springen. Zo ja, wanneer wordt dit 

probleem opgelost? 
 

3. Is het College zich ervan bewust, dat er heel veel zwerfvuil ligt in de trappenhal zoals lege pizzadozen, 

lege limonadeblikjes, gebruikte mondkapjes en dergelijk vuil. Op de benedenverdieping waren er zelfs 

3 kapotte tuinstoelen neergesmeten in een plas water. Zo ja, wanneer en hoe vaak wordt de trappenhal 

schoongemaakt, ook zijn de trapleuningen plakkerig en heel vies. Dat is zeker niet hygiënisch, zeker in 

Coronatijd zeer onwenselijk. In verband met besmettingsgevaar. Zo ja, om de hoeveel tijd wordt het 

trappenhuis en de hal schoongemaakt? Dit proces is zeker al meer dan 2 maanden gaande en er is 

nog steeds niks aan gedaan. 

 

4. is het College zich ervan bewust, dat de TL verlichting in de hele garage op veel plekken ‘s avonds niet 

brandt? Hierdoor is een onveilige situatie ontstaan, met name voor vrouwen. Zo ja, gaat het College 

maatregelen treffen, om ook dit probleem aan te pakken? 

 

Toelichting: 

 

Vorig jaar heeft de fractie van de LPM hier al mondelinge vragen over gesteld tijdens de 

commissievergadering aan Wethouder Simons, die toen beweerde dat de parkeerkelder van de Geere 

wekelijks schoongemaakt wordt. Gezien de foto’s van de afgelopen tijd (zie op de volgende pagina), blijkt 

dit dus niet het geval te zijn. Dit is zeer ongewenst. Parkeerders betalen om schoon en veilig te parkeren en 

niet om in een vieze lekkende en donkere parkeerkelder te staan. Zeker gezien de Corona maatregelen. 

 

Namens de fractie van  

 

LPM, 

 

Vera Barentsen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


