
Vragen in het kader van artikel 43.  

Het probleem:
In het verleden heeft het PAK in de persoon van 
burgercommissielid Pieter Vermeulen al vaker aangegeven dat 
vanuit het pad tussen de Floribertusstraat en de Schildstraat, ter 

hoogte van het Vossenhutje, regelmatig grote hoeveelheden flessen en ander afval over de 
draad van de tuin van het kloostertje bij de Barbarakerk worden gemieterd. Bij iedere 
melding kreeg hij dan als antwoord dat het om particulier terrein gaat. 
En dat klopt. Echter, in dat kloostertje wonen twee zeer bejaarde geestelijken, die deze 
troep niet zelf kunnen opruimen.
Steeds als wij dit aangeven is kort daarna alles opgeruimd, dus het kan wel.
Naast de vervuiling van het terrein werd en wordt de afrastering van de tuin van het 
kloostertje regelmatig op plekken vernield.
De gaten in het gaas zijn meerdere malen gerepareerd, maar steeds weer is het hekwerk 
enkele dagen later stuk gemaakt door onverlaten.
Van omwoners hebben we begrepen dat zich in dat pad regelmatig groepjes jongeren 
ophouden. De draad is op meerdere plekken vernield. Buurtbewoners voelen zich daar niet 
veilig en lopen liever om. Het kan haast niet anders dan dat zich in de struiken van deze tuin 
jongeren of zwervers ophouden, die buiten de vernieling ook grote hoeveelheden afval 
achterlaten.
In het verleden zijn er al een grote hoeveelheid lachgaspatronen uit dit deel van de tuin 
verwijderd.
Met het oog op vernieling en mogelijk criminaliteit, veiligheid van buurtbewoners en 
vervuiling stellen wij dit punt aan de kaak, mede om het leefmilieu te verbeteren.

In dat kader hebben wij de volgende vragen
A         Kan de gemeente in gesprek gaan met de bejaarde geestelijken in het kloostertje, om 

het beheer en onderhoud van de afrastering langs deze gemeentelijke doorgang te 
bespreken en te komen tot een oplossing voor opruimen en reparatie? 

B          Is er een mogelijkheid voor de gemeente om het pad onder cameratoezicht te 
plaatsten, om zo meer mogelijkheden te hebben onverlaten, die andermans goed 
vernielen en bevuilen eenvoudiger op te sporen en zo de vernieler/ververvuiler te 
laten betalen? 

C          Is er in het uiterste geval een mogelijkheid om het pad tussen de Floribertusstraat en 
Schildstraat af te sluiten? De enige ingang die er vanuit dit pad is om een terrein te 
betreden is de ingang naar het Vossenhutje, en dat terrein is ook bereikbaar vanuit 
de Floribertusstraat. Voor de burger, die vanaf de Floribertusstraat naar de 
Schildstraat wil is er ook nog de mogelijkheid om aan de andere kant van de kerk 
deze weg te kiezen. Dit is slechts een kleine omweg.
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