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Aan

: het college van de gemeente Venlo

Betreft : Schriftelijke vragen aan het college van de gemeente Venlo (Art 37 RvO)
Titel

: Overlast/verpaupering Muntstraat 24 te Tegelen

Venlo, 4 Februari 2014

Artikel 37 vragen aan het college n.a.v. klachten bewoners en overlast/verpaupering Muntstraat 24 te
Tegelen
Gelet op:


Signalen van buurtbewoners van overlast en verpaupering rondom adres Muntstraat 24 te Tegelen



Signalen van vernieling en bedreiging vanuit de bewoner van Muntstraat 24 te Tegelen richting
buurtbewoners



De reeds lange tijd bestaande en bekende situatie rondom het gestutte pand Muntstraat 24 tav
genoemde overlast



Dat de overlast betrekking hebbende op uitwerpselen van 9 honden in de achtertuin mogelijk een
gezondheidsrisico inhoudt, nog buiten de stankoverlast die dit met zich meebrengt.



Dat de verpauperde situatie geen gewenst beeld schept voor omwoners en voorbijgangers van dit
pand op een hoofdweg van de verkeerscirculatie van stadskern Tegelen.

Geeft aanleiding voor de Lokale Democraten tot het stellen van de volgende art 37 vragen aan het
college:
1. Is het college bekend met bovenstaande signalen? Is het college het eens met bovenstaande
signalen? zo ja welke wel, zo nee welke niet en waarom niet?
2. Is het college bekend dat er door de buurtbewoners is aangegeven dat er op het perceel 10-15 m3
uitwerpselen liggen? Is het college het met ons eens dat de huidige situatie gezondheidsrisico’s
met zich mee kan gaan brengen ?
3. Is het college bekend dat er een door de gemeente Venlo ( milieu en handhaving) geschreven
adviesrapport ligt om het aantal honden te verminderen?
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4. Is het college het met ons eens dat deze situatie alle kenmerken heeft om een oplossing te gaan
zoeken mbv art. 174A van de gemeentewet, om asociale, overlastplegende gezinnen aan te
kunnen pakken? zo ja, wanneer gaat u dit oppakken, zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid, de huidige situatie rondom Muntstraat 24 (vernieuwd) op te pakken om de
situatie definitief op te lossen? zo ja wanneer?

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Roy Konings & Pierre Janssen

06-48331009
Situatiefoto’s: (vrij te gebruiken)
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