AAN
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond
DOOR TUSSENKOMST VAN
de griffier
Swalmen, 4 juli 2022
Betreft: artikel 43 vragen inzake uitvoering motie Wijk- en kernenbeleid
Geacht college,
Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019 is mede op initiatief van Demokraten
Swalmen in een (unaniem aangenomen) motie aan uw college opgeroepen om te
onderzoeken hoe de leefbaarheid, de economische gesteldheid en de sociale structuur
in het Tegelarijveld, Hoogvonderen, Asenray, Asselt, Boukoul, Leeuwen en Swalmen
behouden kunnen blijven en verbeterd kunnen worden en hoe het voorzieningenaanbod op peil kan blijven en tevens voor deze wijken en kernen een Wijk- en
Kernenbeleid op te stellen.
In navolging op bovenstaande heeft u onze raad op 26 juli 2021 een raadsinformatiebrief toegezonden waarin u de procesopzet schetst ten behoeve van het
opstellen van een Wijk- en kernenbeleid. In deze raadsinformatiebrief geeft uw college
aan dat er in kwartaal 3 en 4 van 2021 een onderzoek naar de leefbaarheidssituatie en
leefbaarheidsbeleving in alle wijken en buurten van Roermond gaat plaatsvinden. Tot
slot zou uiterlijk in kwartaal 4 van dit jaar gestart moeten gaan worden met uitvoeren
van beleid en het opstellen van wijk(ontwikkelings)plannen.
Graag wordt de fractie van Demokraten Swalmen geïnformeerd over de huidige stand
van zaken:
1. Zijn de onderzoeken naar de leefbaarheidssituatie en de leefbaarheidsbeleving in alle
wijken en buurten van Roermond reeds afgerond?
2. Welke stakeholders (per wijk en buurt) zijn benaderd in de onderzoeken als
genoemd in vraag 1?
3. Als het antwoord op vraag 1 ja is, wanneer worden de uitkomsten van deze
leefbaarheidsonderzoeken dan gedeeld met de gemeenteraad en met relevante
stakeholders?
4. Als het antwoord op vraag 1 nee is, wanneer is de afronding van deze onderzoeken
dan voorzien?
5. Kunt u ons een aangepaste procesopzet doen toekomen qua tijdspad om te komen
tot besluitvorming rondom het Wijk- en kernenbeleid?
Wij zien uw beantwoording met veel interesse tegemoet,
Namens de fractie van Demokraten Swalmen,
Niek Geraedts
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