
 

 

Raadslid Tim Rooijakkers (VVD) maakt gebruik van het recht tot het stellen van schriftelijke vragen, 

beschreven in artikel 39 van het Reglement van Orde. 

Dinsdag 23 oktober 2018 

Geacht College, 

Al enige tijd sta ik in contact met de bewoners van T’veld in Overberg. 

Deze 12 gezinnen van deze nieuwbouwwijk wonen allemaal al geruime tijd in hun mooie 

nieuwbouwwoningen. Voor deze gezinnen is het erg frustrerend dat er nog steeds geen degelijke 

weg ligt en lantaarnpalen ontbreken wat weer een onveilig gevoel geeft. Al enkele keren heb ik 

hierover informeel geïnformeerd bij de huidige en vorige portefeuillehouder. Het antwoord was toen 

dat Rhenam en de gemeente hierover in gesprek waren en dat dit spoedig geregeld zou worden. 

Echter is er nu nog steeds geen spoor van een lantaarnpaal te zien en ligt de weg naar de woningen 

toe vol gaten. Een deel van dit project moet nog worden ontwikkeld door Rhenam; dit betreft 

oorspronkelijk sociale huurwoningen maar via de buurtbewoners heb ik begrepen dat sociale 

koopwoningen gaan worden.  

We hebben de volgende vragen voor het college:  

  

1.) Is het college het met de VVD eens dat het onverantwoord is dat deze wijk al 3 jaar geen 

lantaarnpalen heeft? En dat de projectontwikkelaar daarin in gebreke blijft? 

2.) Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat er, voor de winter echt begint, door 

Rhenam actie ondernomen wordt middels tijdelijke noodverlichting dan wel aanleg van de 

ingetekende lantaarnpalen. 

3.) Is het college het met de VVD eens dat nu Rhenam enorme vertraging heeft opgelopen bij 

het sociale woongedeelte dat nog steeds braak ligt, ze de verantwoordelijkheid hebben wat 

aan de weg te doen - die nu steeds vol staat met plassen en gaten? 

4.) Zo ja op bovenstaande vragen, hoe gaat het college Rhenam hier aan houden? Dit zodat de 

buurt hier prettig kan gaan wonen en met een veilig gevoel.  

 

Tim Rooijakkers VVD 


