Geacht collega-fractievoorzitters, leden van de agendacommissie,
Naar aanleiding van de beantwoording van de door de fractie van D’66 gestelde vragen en de
inspraak hierop van dhr. J. Hoogma als inwoner van de Steenwijker binnenstad willen wij aandacht
vragen voor het probleem dat veroorzaakt wordt door afvalcontainers in de binnenstad van
Steenwijk.
Als fracties CPB en D’66 vragen wij ons af of de door het College voorgestelde oplossing om op twee
locaties de afvalcontainers te camoufleren inderdaad de juiste oplossing is voor ondernemers en
inwoners van de Steenwijker binnenstad. Het camoufleren van de containers gaat een groter beslag
leggen op de beperkte openbare ruimte in de Steenwijker binnenstad. Daarnaast is het zeker geen
oplossing voor de problemen rond ongediertebestrijding. In plaats van de APV te handhaven gaat het
College het plaatsen van afvalcontainers dus legaliseren en wordt het College daardoor tevens
verantwoordelijk voor deze problematiek.
In de integrale visie op de binnenstad van Steenwijk geeft het College aan in te zetten op een
aangenaam verblijfsklimaat en dat willen we graag ondersteunen, ook wanneer dit investeringen
vraagt. Steenwijkerland investeert enorm veel geld in de binnenstad. Er zijn investeringen gedaan in
de uitstraling en beleefbaarheid van ons marktplein. Er is een centrummanager aangesteld die zich
moet richten op het invullen van leegstaande winkelpanden of mogelijk het concentreren van
winkels in een kleiner gebied. Kortom, we willen meer beleving in onze binnenstad. En dan bedoelen
we niet de uit de containers kruipende maden zoals in september vorig jaar is geconstateerd.
Maar ook voor het overige gebied zal een oplossing gevonden moeten worden bv. in de
transformatie van vrijkomende winkelpanden naar bijvoorbeeld wonen. En wanneer er meer ruimte
voor wonen komt in de binnenstad vinden wij dat deze inwoners ook gehoord dienen te worden. We
missen het integrale draagvlak in de beantwoording van het College van de vragen van D’66. Ook
voor het organiseren van een pilot kunt u dit niet eenzijdig met ondernemers of inwoners overleggen
maar zult u de inwoners en inwoners van de Steenwijker binnenstad hierbij moeten betrekken.
Met bovenstaande argumentatie ondersteunen we graag een brede discussie over het verbeteren
van het verblijfsklimaat in de Steenwijker binnenstad met inachtneming van voldoende draagvlak in
een Politieke Markt.
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