
Geacht College

De avondklok is er af, het uitgaansleven bruist weer en de binnenstad leeft weer. Een heerlijk

gezicht als je zo op een avond door de stad loopt. Nu het uitgaansleven weer begonnen is

zien we iets wat we dik een jaar niet hebben gezien in de binnenstad. Maar we zagen het

allemaal gebeuren de afgelopen weken. Op de trappen van het stadhuis was het een grote

ellende. Verpakkingen van vrijwel elke eettent rondom het stadhuis, blikjes, tasjes en

etensresten ontsierende stadhuis trappen en de omgeving. Zowel aan de voor als aan de

achterkant van de trappen is het regelmatig een grote bende. Ook het kleine trappetje aan de

kant van de parkeerplaats is een hangplek en dus een afval verzamelplek. Naast dat dit

gewoon een vreselijk gezicht is is het ook geen warm welkom voor de bezoekers die de

ochtend na een stapavond onze mooie binnenstad komen bezoeken.

In het begin van mijn eerste termijn als raadslid heb ik al eens vragen gesteld over de

verrommeling van de binnenstad, het stemt bedroefd dat we nu weer die kant opgaan. Het is

toch voor een horecazaak niet de grootste moeite om rondom zijn zaak met een bezem de

boel schoon te maken, wellicht zouden we dat zelfs moeten verplichten.

Tijdens een opschoondag afgelopen september kwam ik op het idee om elke ondernemer

een Mc Donalds stofblik (https://images.app.goo.gl/xme7hhYSchH3iVeJ8) te geven en een rol

vuilniszakken. Dit zou kunnen stimuleren om je omgeving en rommel op te ruimen.

Op basis van deze gegevens heeft de fractie van ProHengelo de volgende vragen

● Heeft het college de verrommeling rondom het stadhuis zelf al geconstateerd?

● Wat vindt het college van deze ontwikkeling?

● Is het college in gesprek met de omliggende ondernemers om dit probleem aan te pakken?

● Zijn er mogelijkheden tot sancties?

● Wat vindt het college van het idee om elke ondernemer een Mc Dondalds(stoffer en blik, zie

link) te geven en daarmee het signaal af te geven dat we gaan voor een schone binnenstad.

● Kan het college zorgen voor meer afvalbakken rondom deze plek?
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Hoogachtend, namens de fractie van ProHengelo
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