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1.Artikel 45 vragen Swollewacht fractie - Overlast Milligerplas

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de artikel 45 vragen van de Swollwacht fractie met betrekking tot overlast
rondom de Milligerplas..
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voorstel

Datum

11 juli 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op 12 juni heeft de Swollwacht-fractie artikel 45 vragen gesteld aan het college van B&W. In deze
informatienota leest u de beantwoording daarvan.
1. Herkent het college de signalen die de inwoners schetsen?
Het college herkent de geschetste signalen over de ervaren overlast bij de Milligerplas.
2. Is bij het college bekend hoeveel meldingen er bij de gemeente en politie binnenkomen over
Milligerplas?
Het college is bekend met meldingen over de Milligerplas die bij de politie worden gedaan. Deze
meldingen kunnen echter niet altijd één op één worden gerelateerd aan gebruik van de plas of
anderszins ervaren overlast rond de plas of aangrenzende straten.
3. Krijgt de Gemeente meldingen binnen vanuit diensten als de ROVA als het gaat om
(glas)afval, hondenpoep en vernielingen aan bomen/struiken bij Milligerplas?
Meldingen van de Rova gaan over zwerfafval gedurende het zomerseizoen. Hierop is tijdens deze
periode dagelijks inzet van de Rova. Loslopende honden en hondenpoep worden door de Rova
geconstateerd en hier wordt op geacteerd. Deze constateringen worden echter niet geregistreerd.
4. Krijgt de politie de signalen mee, die door de inwoners geschetst worden? Zo ja, wat wordt er
momenteel gedaan om de regels rondom Milligerplas te handhaven?
De gemeente en politie hebben nadrukkelijk en structureel aandacht voor ervaren overlast rond de
Milligerplas en handhaving daarvan. Wanneer ter plaatse wordt geconstateerd dat de regels worden
overtreden wordt daar actie op ondernomen.
5. Is het college het met Swollwacht eens, dat handhaving belangrijk is om Milligerplas voor
ieder een prettige plek te houden?
Ja, dat is het college met Swollwacht eens. De Milligerplas moet een plek zijn waar iedereen prettig
kan wonen en recreëren.
6. Is het college er toe bereid om de overlast (structureel) aan te pakken, om beleving en
veiligheid bij en rondom de Milligerplas te verbeteren?
Het college heeft continu aandacht voor de leefbaarheid rondom de Milligerplas. Er wordt gewerkt aan
een verkenning voor de verdere ontwikkeling van de Milligerplas waarbij leefbaarheid een belangrijk
thema is. Signalen en suggesties van omwonenden nemen wij hierin graag mee. Omwonenden
worden daarom nadrukkelijk bij dit proces betrokken.
De burgemeester van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 17-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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