Beverwijk, 29 juni 2022
Hierbij verzoeken wij u onderstaande vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde over “Omgeving
Wijkerbaan” door te geleiden aan het college van burgemeester en wethouders.

De bewoners van de flat met naam “Rumba” gelegen op de hoek Bullerlaan, Dellaertlaan en
Zappelinstraat zijn van mening dat zij al tien jaar leven in een bouwput. Naast hun flat wordt nu op
dit moment 28 luxe appartementen opgetrokken. De bewoners klagen o.a. over de lange werktijden
van de werklui. Deze beginnen om 07:00 uur ’s ochtends en trekken door tot 22:00 uur ’s avonds.
Ook op de zater- en zondagen wordt er gewerkt.
Rondom hun flat is het een puinhoop van bouwmaterialen vinden zij en dit ontsiert onder andere
hun uitzicht. De flat wordt voornamelijk bewoont door mensen op leeftijd en die slecht ter been zijn.
Zo klagen zij dat de firma Stam en Co klaar is met kabels leggen maar dat de haspels en hekken al
maanden niet worden opgehaald. Twee maanden hebben zij ook met een gat in de grond gezeten ter
hoogte van hun voordeur. Op een andere plek zijn tegels teruggelegd die echter niet overeenkomen
met de tegels die hier al liggen. Andere straattegels dus.
Rondom de nieuw gebouwde appartementen is de straat opnieuw bestraat. Deze tegels zijn echter
alweer stuk gereden door de vrachtwagens die materialen zijn komen brengen. De kozijnen van de
appartementen zijn een maand geleden alweer geplaatst echter de stellingen waar deze kozijnen
opstonden worden niet opgehaald. Deze stellingen nemen parkeerplaatsen in beslag in een wijk met
een toch al hoge parkeerdruk.
Rondom de nieuwe appartementen ligt over bijna 100 meter al een maand de stoep open. Dit zorgt
voor zeer onveilige situaties omdat de mensen die slechte ter been zijn voor een gedeelte over de
straat en fietspad moeten lopen. Ook zijn op dit fietspad de paaltjes verkeerd geplaatst. Het is nu nog
steeds mogelijk dat auto’s over het fietspad rijden naar de parkeerplaatsen voor het Kennemer
college.
Dit brengt mij tot de volgende vragen;
1. Is het college op de hoogte dat er na normale werktijden( 07:00 – 16:00) doorgewerkt op deze
bouwplaats? Zo nee, waarom niet?
2. Is dit vergund om te werken na de normale werktijden?
3. Wat vindt het college van de situatie rondom de bouwplaats?
Mendes Stengs
Raadslid Samen Lokaal
Zie bijlagen

Bewuste bouwplaats.

Verkeerde stenen teruggelegd

Hekken nog steeds niet weggehaald. Verloren parkeerruimte.

Ongelijke tegels. Valgevaar.

Gevaarlijke situatie. Vrouw met rollator moet van stoep af. “s avonds parkeerplaatsen vol met geparkeerde auto’s .

Zelfs om de hoek is de straat nog steeds open. Van het midden op de weg het fietspad op of omgekeerd.

Wederom twee parkeerplaatsen onttrokken voor het parkeren.

