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Beste heer van der Kallen,

In uw brief van 8-09-2020 stelt u ons vragen over de verschillende onderdelen van de openbare ruimte van de Guido Gezellelaan en 
de Burgemeester Blomlaan.
Hieronder leest u uw vragen en onze antwoorden:

Vragen
1. De straatnaambordjes in de Guido Gezellelaan zijn ten opzichte van de vernieuwde situatie verkeerd aangebracht. Is het college 
bereid deze omissie alsnog te corrigeren?
Antwoord: Ja, dit is inmiddels ook al gecorrigeerd.

2. Is het college bereid de parkeerplaatsen voor de flats te belijnen?
Antwoord: Het is gewenst om parkeerplaatsen te voorzien van belijning om het parkeren te optimaliseren maar dit is niet verplicht. In 
heel veel parkeersituaties in onze gemeente is dit het geval zoals in de Guido Gezellelaan. Indien een straat wordt gereconstrueerd 
of via groot onderhoud wordt aangepakt brengen we gelijktijdig markeringsbestrating aan.

3. Is het college bereid de overhellende lantaarnpalen recht te zetten en de onderste 1,5 meter te voor zien van luminiscerende verf? 
Antwoord: De overhellende lantaarnpalen worden binnenkort weer rechtgezet door onze onderhoudsaannemer. Luminicerende verf 
of een andere speciale coating brengen wij niet aan omdat dit geen toegevoegde waarde heeft tot de voorkomen van de schade of 
het verminderen van de levensduur van de lantaarnpalen.

Verder bedanken wij u voor de suggesties voor het verbeteren voor het parkeren en belijnen welke wij indien dit gedeelte van de 
Guido Gezellelaan in de toekomst wordt gereconstrueerd zeker hierin meenemen.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C. Verbruggen MSc, bereikbaar via 

telefoonnummer 0164-277425.
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