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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * RJ
Tussenvoegsel(s) van
Achternaam * Liempdt
E-mailadres * ronald@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Leegstand en overlast Daalsehoek
Inleiding * Lokaal Liberaal heeft vernomen van de direct omwonenden van het 

pand De Daalsehoek dat het aantal ongenode bezoekers van het 
leegstaande pand uitermate groot is. Veel jongeren zoeken vertier in 
het pand wat grote overlast oplevert voor de omwonenden.

De ramen liggen er inmiddels uit en ook de deur staat open 
waardoor toegang tot het pand geen belemmeringen oplevert. De 
politie wordt dagelijks gebeld en op hun beurt reageren ze goed op 
de meldingen. De jongeren worden weggestuurd en gezegd dat bij 
tweede maal een boete volgt. 
Maar het pand trekt steeds meer ongenode bezoekers aan.

Er zijn ook meldingen gedaan bij de gemeente maar tot nu toe 
zonder terugkoppeling over eventuele acties. De angst van 
bewoners neemt toe, met name ook de angst voor brandstichting.

Wij hebben hierover de volgende vragen:
Vragen

Vraag 1 *
1. Wordt deze overlast onderkend door de gemeente?
2. Het lijkt ons een situatie die directe aandacht verdiend, waarom is 
er geen spoedige terugkoppeling geweest naar de bewoners.
3. Is de huidige situatie van De Daalsehoek besproken in de 
veiligheidsdriehoek?
4. Voor wanneer staat de sloop van het pand gepland?
5. Zijn er al maatregelen besproken om het pand van de Daalsehoek 
niet langer toegankelijk te laten zijn? Zo ja, welke maatregelen? Zo 
nee, gaat u dit zo spoedig mogelijk doen?
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De bewoners hebben de reële angst dat er brand uitbreekt in het 
pand, en hebben vernomen dat het pand nog vol zou zitten met 
asbesthoudend materiaal.

6. Kan het college ons informeren of bovenstaande informatie over 
asbest in het pand De Daalsehoek juist is?

 
Bijlagen
Voegt u een bijlage toe? * ja
Uw bijlage(n) * Vragen ex art. 41 Leegstand en overlast Daalsehoek.pdf



 
 
 
 

 
 
 

Vragen ex art. 41 Leegstand en overlast Daalsehoek 
 
Lokaal Liberaal heeft vernomen van de direct omwonenden van het pand De Daalsehoek dat het aantal 
ongenode bezoekers van het leegstaande pand uitermate groot is. Veel jongeren zoeken vertier in het 
pand wat grote overlast oplevert voor de omwonenden. 
 
De ramen liggen er inmiddels uit en ook de deur staat open waardoor toegang tot het pand geen 
belemmeringen oplevert. De politie wordt dagelijks gebeld en op hun beurt reageren ze goed op de 
meldingen. De jongeren worden weggestuurd en gezegd dat bij tweede maal een boete volgt.  
Maar het pand trekt steeds meer ongenode bezoekers aan. 
 
Er zijn ook meldingen gedaan bij de gemeente maar tot nu toe zonder terugkoppeling over eventuele 
acties. De angst van bewoners neemt toe, met name ook de angst voor brandstichting. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 

1. Wordt deze overlast onderkend door de gemeente? 
2. Het lijkt ons een situatie die directe aandacht verdiend, waarom is er geen spoedige  

terugkoppeling geweest naar de bewoners. 
3. Is de huidige situatie van De Daalsehoek besproken in de veiligheidsdriehoek? 
4. Voor wanneer staat de sloop van het pand gepland? 
5. Zijn er al maatregelen besproken om het pand van de Daalsehoek niet langer toegankelijk te 

laten zijn? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, gaat u dit zo spoedig mogelijk doen? 
 
De bewoners hebben de reële angst dat er brand uitbreekt in het pand, en hebben vernomen dat het 
pand nog vol zou zitten met asbesthoudend materiaal. 
 

6. Kan het college ons informeren of bovenstaande informatie over asbest in het pand De 
Daalsehoek juist is? 

 
Namens de fractie Lokaal Liberaal, 
 
Ronald van Liempdt 
Suzanne Kox 
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