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Enquète Buurtnetwerk Binnenstad Maastricht
15 november  2020 - 1 maart 2021

47 deelnemers
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Vraag 1
 

Aantal A Aantal B Aantal C Aantal D Aantal E Aantal F

Heeft u ideeën waarmee het buurtnetwerk u als bewoner van de binnenstad kan helpen? 21 10 4 2 12 11
Totaal 21 10 4 2 12 11

A: Aangebrachte bewonersinitiatieven kenbaar maken, meefinancieren en uitvoeren.
B: Bijeenkomsten of excursies organiseren.
C: Een bridgeclub en/of huiskamer opzetten.
D: Cursussen mede-organiseren.
E: Initiatieven van andere organisaties in de stad kenbaar maken om deelnemers te werven..
F: Anders.

Antwoorden F
 

Met de Gemeente onderhandelen over buurtzaken zoals overlast, milieu,
opkomen voor de bewoners binnenstad om de leefbaarheid van de binnenstad zo veel mogelijk te bewaken en mogelijk te vergroten
opkomen voor de bewoners van de binnenstad om de leefbaarheid te verhogen
Vertegenwoordigen van inwoners richting diverse groeperingen waaronder gemeente?
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Vraag 1
 

Heeft u ideeën waarmee het buurtnetwerk u als bewoner van de binnenstad kan helpen?

A: Aangebrachte bewonersinitiatieven kenbaar maken, meefinancieren en uitvoeren.
B: Bijeenkomsten of excursies organiseren.
C: Een bridgeclub en/of huiskamer opzetten.
D: Cursussen mede-organiseren.
E: Initiatieven van andere organisaties in de stad kenbaar maken om deelnemers te werven..
F: Anders.

Antwoorden Niet F
 

Kennismakingsbijeenkomst zeker na de corona tijd omdat veel mensen binnen zijn gebleven is dit misschien wenselijk
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Vraag 2
 

Heeft het Buurtnetwerk Binnenstad zich voldoende kenbaar gemaakt in de binnenstad?

Antwoord Vraag 2

C: Weet niet/Geen mening 47%

B: Nee 40%

A: Ja 13%

C: Weet niet/Geen mening B: Nee A: Ja
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Vraag 2
 

Heeft het Buurtnetwerk Binnenstad zich voldoende kenbaar gemaakt in de binnenstad?

Antwoorden Vraag 2 :
 

Voor mij niet. Ik zou niet weten waar het BB voor staat, zelfs niet nadat ik uw website heb bekeken. Ik zie of hoor nooit iets van u. Noch in interviews in Dagblad de Limburger, noch in de Via, noch via ingezonden
brieven. Wiens belangen dient U?
Ik hoorde er bij toeval over op FB.
Geen eenvoudige tijd op dit moment. Papieren posters en niet digitale reclame in de vorm van buurtkrantjes/folders zal zeker helpen
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Vraag 3
 

Voelt u zich eenzaam als bewoner van de binnenstad of kent u mensen die eenzaam zijn?

Antwoord vraag 3

68%

26%

A: Ja, ik voel me eenzaam. 6%

C: Nee, ik ben zelf niet eenzaam en ken ook geen mensen die eenzaam zijn in de binnenstad.

B: Ik ben zelf niet eenzaam maar ken wel mensen die eenzaam zijn.

C: Nee, ik ben zelf niet eenzaam en ken ook geen mensen die eenzaam zijn in de binnenstad. B: Ik ben zelf niet eenzaam maar ken wel mensen die eenzaam zijn. A: Ja, ik voel me eenzaam.
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Vraag 3
 

Voelt u zich eenzaam als bewoner van de binnenstad of kent u mensen die eenzaam zijn?

Antwoorden vraag 3:
 

 
Met name veel ouderen hebben moeite met contacten aangaan of die vanuit het verleden opnieuw opnemen.
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Vraag 4
 

Voelt u zich als bewoner over het algemeen veilig in de binnenstad?

Antwoord Vraag 4

60%

30%

C: Ik voel me altijd onveilig. 9%
D: Ik heb er geen mening over. 2%

A: Ja, ik voel me veilig, zowel overdag als 's avonds en 's nachts.

B: Ik voel me alleen veilig overdag, maar niet 's avonds en 's nachts.

A: Ja, ik voel me veilig, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. B: Ik voel me alleen veilig overdag, maar niet 's avonds en 's nachts. C: Ik voel me altijd onveilig. D: Ik heb er geen mening over.
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Vraag 4
 

Voelt u zich als bewoner over het algemeen veilig in de binnenstad?
Antwoorden vraag 4:
 

 
En er zijn incidenten, drugsoverlast, bedelaars.
Kleine nuance: op bepaalde plekken voel ik mij altijd onveilig. Vooral rondom de Kessselskade en de Kleine Gracht
Met de groepen buitenlandse Nederlanders die zich overal ophouden, voelt het zeer onveilig (Kleine Gracht, waar ook nog eens auto's continu op de stoep geparkeerd staan / hoek van Hasseltkade-Kleine Gracht
en aan de overkant bij de bushalte / hoek Kesselskade-Hoenderstraat). Zeer onprettig.
Ook word je 's avonds continu aangesproken door 'zwervers' voor geld; ook als je ze 3 x op een half uur tegen komt. Ze zijn niet agressief, maar het is wel vervelend.
Overdag is het onveilig, omdat er veel te veel mensen in de binnenstad rondlopen (Covid?). Met name de Walen trekken zich nergens iets van aan.
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Vraag 5
 

Onlangs heeft het Buurtnetwerk Binnenstad aan de gemeenteraad en het college van bestuur voorgesteld om de kermis te verplaatsen naar een andere
locatie binnen Maastricht. Dit om de 60-dagennorm voor het Vrijthof komend jaar te kunnen handhaven bij uitbreiding van de concerten van André
Rieu en Magisch Maastricht. Bent u het hiermee eens?

Antwoord Vraag 5

65,96% (65,96%)

27,66% (27,66%)

6,38% (6,38%)

A: Ja B: Nee C: Weet niet/Geen mening
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Vraag 5
 

Onlangs heeft het Buurtnetwerk Binnenstad aan de gemeenteraad en het college van bestuur voorgesteld om de kermis te verplaatsen naar een andere
locatie binnen Maastricht. Dit om de 60-dagennorm voor het Vrijthof komend jaar te kunnen handhaven bij uitbreiding van de concerten van André
Rieu en Magisch Maastricht. Bent u het hiermee eens?

Antwoorden op vraag 5:
 

 
60 dagen norm zo snel mogelijk afschaffen. Bedacht door bewoners zonder binnenstad mentaliteit.
André Rieu is veel te veel aanwezig. In de zomer en al helemaal tijdens die weken is de binnenstad niet meer bedoeld voor de bewoners, maar alleen nog maar voor de toerist. Ik voel me niet meer thuis in eigen
stad. Het begint te veel op Amsterdamse praktijken te lijken.
De binnenstad mag wel een beetje ontlast worden van alle feesten.
De corona periode is voor iedereen moeilijk, de binnenstad bewoners mogen best wat water bij de wijn doen de komende 2 jaar
Geweldig idee. Zou niet eenmalig moeten zijn. Kermis hoort in deze tijd niet meer thuis op het Vrijthof. Er zijn genoeg plekken in de stad om de kermis te huisvesten en de het Vrijthof te ontlasten. Scheelt gelijk 2
weken belasting van het Vrijthof.
Ik ben het helemaal niet eens met de uitbreiding naar 20(!) Rieu concerten. de druk op de binnenstad wordt onevenredig groot. Ik ken winkeliers die hier helemaal niet blij mee zijn. de bezoekers kopen niets en
de Maastrichtenaren blijven weg uit de binnenstad.
Ik ben het sowieso niet eens met de uitbreiding van de Rieu concerten
Minder Rieu
Niet eens met uitbreiding André Rieu
PS.  
Het lijkt mij moeilijk om een geschikte plek in de stad te vinden waar de kermis kan plaats vinden. Op de markt lijkt mij dit niet mogelijk vanwege de woensdag- en vrijdagmarkt. De kermisexploitanten hebben het
dit jaar ook al moeilijk vanwege de corona crisis. Een aantrekkelijke standplaats voor de kermis lijkt mij van groot belang voor deze exploitanten. ( b.v. De Groene Loper naar voorbeeld van de Foire in Luik ? ).
Uitbreiding concerten éénmalig toelaten. Vooral in deze, of na deze periode van Covid-19.
Voor de Vrijthof-bewoners is het vooral pure overlast. Rieu is nodig om de economie op gang te houden. Maar alle tijd en energie die hieraan besteed/verspild wordt, gaat ten koste van andere activiteiten. Teveel
leunen op Rieu is gevaarlijk: Over een jaar, of twee, of drie misschien stopt het en heb je niets meer.
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Vraag 6
 

Sinds 1 juni van dit jaar tot en met 31 januari 2021 is vanwege de coronamaatregelen geen busvervoer meer mogelijk vanaf de Markt naar de westelijke
wijken via het Vrijthof - Tongersestraat (lijn 3 - Wolder, 4 - Pottenberg en 9 - St Pieter) en via de Sint Pieterstraat (lijn 9 - Station/Bunde). Wilt u dat de
gemeente en Arriva hier een permanente oplossing voor regelt? Zodat in de dienstregeling de vervallen haltes (Sint Pieterstraat, Hondstraat,
Bouillonstraat en Tongersestraat) tijdens de afsluiting van het Vrijthof toch frequent kunnen worden bediend. Ondervindt u ook hinder van de huidige
afsluiting

Antwoord Vraag 6

60%
D: Weet niet/Geen mening. 17%

13%

11%

A: Ja, er moet een oplossing komen, maar ik ondervind er zelf geen hinder van.

C: Nee, voor mij hoeft er geen oplossing te komen.

B: Ja, er moet een oplossing komen want ik ondervind er wel hinder van.

A: Ja, er moet een oplossing komen, maar ik ondervind er zelf geen hinder van. D: Weet niet/Geen mening. C: Nee, voor mij hoeft er geen oplossing te komen. B: Ja, er moet een oplossing komen want ik ondervind er wel hinder van.
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Vraag 6
 

Sinds 1 juni van dit jaar tot en met 31 januari 2021 is vanwege de coronamaatregelen geen busvervoer meer mogelijk vanaf de Markt naar de westelijke
wijken via het Vrijthof - Tongersestraat (lijn 3 - Wolder, 4 - Pottenberg en 9 - St Pieter) en via de Sint Pieterstraat (lijn 9 - Station/Bunde). Wilt u dat de
gemeente en Arriva hier een permanente oplossing voor regelt? Zodat in de dienstregeling de vervallen haltes (Sint Pieterstraat, Hondstraat,
Bouillonstraat en Tongersestraat) tijdens de afsluiting van het Vrijthof toch frequent kunnen worden bediend. Ondervindt u ook hinder van de huidige
afsluiting

Antwoorden vraag 6:
 

 
Denk aan je bewoners, en niet aan de toerist.
En wel snel, voor alle mensen die aangewezen zijn op het OV. Het hele Jekerkwartier en gedeelte van binnenstad is verstoken van busvervoer. Een schande dat alles moet wijken voor horeca. Nu ligt alle horeca stil,
dus waarom geen bussen? Ja omdat de provincie de opdrachtgever is voor Arriva. Dus gemeente, druk uitoefenen op Arriva en de provinciale bestuurders. 

Gelukkig ben ik zelf niet aangewezen op busvervoer. Ik kan alles zelf, te voet, op de fiets of met de auto. Je zult maar slecht ter been zijn of niet meer kunnen fietsen of autorijden.

Onder tunnel de weg op het |Vrijthof. Dat de buslijnen vervallen zijn, is schandalig.
Veel mensen voelen zich beperkt. Bezoek aan MUMC, station of familie / kennissen binnen of buiten de stad is moeilijker bereikbaar geworden.
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Vraag 7
 

Als u de bus wilt nemen in de binnenstad, vindt u de huidige haltes Mosae Forum en Boschstraat-Maagdendries te ver voor het nemen van de bus?

Antwoord Vraag 7

C: Ik neem nooit de bus. 43%

36%

21%

A: Te ver. De bushaltes mogen meer naar het centrum toe.

B: Ik heb geen problemen met de bereikbaarheid van de bushaltes.

C: Ik neem nooit de bus. A: Te ver. De bushaltes mogen meer naar het centrum toe. B: Ik heb geen problemen met de bereikbaarheid van de bushaltes.
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Vraag 7
 

Als u de bus wilt nemen in de binnenstad, vindt u de huidige haltes Mosae Forum en Boschstraat-Maagdendries te ver voor het nemen van de bus?

Antwoorden vraag 7
 

 
En dan spreek ik namens de buurtbewoners die slecht ter been zijn, uit een gedeelte van de binnenstad en het Jekerkwartier.
 

fSoms wel, soms niet.
Zelden. Naar 't station is niet praktisch. Alleen naar t MECC ga ik met de bus.
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Vraag 8

Fietsparkeeroverlast in de binnenstad. De gemeente is bezig om de huidige parkeerproblemen met fietsen aan te pakken. Wat vindt u zelf van de
fietsparkeeroverlast in de binnenstad. Ondervind u daar veel hinder van?

Antwoord Vraag 8

A: Ik ervaar veel fietsparkeeroverlast. 51%

B: Ik ervaar matige fietsparkeeroverlast 28%

C: Ik ervaar weinig fietsparkeeroverlast 15%

D: Ik ervaar helemaal geen fietsparkeeroverlast 6%

A: Ik ervaar veel fietsparkeeroverlast. B: Ik ervaar matige fietsparkeeroverlast C: Ik ervaar weinig fietsparkeeroverlast D: Ik ervaar helemaal geen fietsparkeeroverlast
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Vraag 8

Fietsparkeeroverlast in de binnenstad. De gemeente is bezig om de huidige parkeerproblemen met fietsen aan te pakken. Wat vindt u zelf van de
fietsparkeeroverlast in de binnenstad. Ondervind u daar veel hinder van?

Antwoorden vraag 8:
 

 
Al jaren een doorn in het oog. Niet alleen qua fietsers; ook fout gestalde scooters, brommers. Twee problemen: 1. het ontsiert de openbare ruimte/binnenstad/Wyck. 2. Overlast op trottoirs.
Ad 1. Ga eens kijken (ik spreek van normale, pré corona tijden) op het Vrijthof/Dominicanenplein/OLV-plein/Wyck/hoek Vrijthof/Jacobstraat/Papenstraat/hoek Kapoenstraat/St.
Jacobstraat/Lantaarnstraat/Lenculenstraat/Achter de Molens/hoek Kommel met Brusselsestraat, enfin, ik kan nog even doorgaan. Wat tref je eraan? Een hoop oud ijzer. Kriskras gestalde fietsen. 
Ad 2. Al dat oud ijzer en lukraak geparkeerde fietsen belemmeren fatsoenlijke doorgang voor voetgangers, speciaal degenen die slecht ter been zijn (rollators, rolstoelen, m.b.v. een wandelstok). En wat doet de
gemeente? Niets, nadat, niente. Het heeft geen prioriteit, zoals ik zelf van de gemeente al diverse keren mocht ervaren toen ik een klacht indiende tegen een letterlijke berg opgestapelde fietsen bij ons voor de
deur (hoek Jacobstraat/Kapoenstraat/Lanteernstraat). Handhaven is een lachertje bij de gemeente. Enige oplossing: een consequente handhaving, net zoals ze dat een tijd gedaan hebben bij het station.

De "tulpen" waar de fietsen in gestald kunnen worden staan te dicht bij elkaar, elektrische fietsen en soms fietsen met een mand voorop gebruiken twee soms zelfs drie plaatsen omdat met name het stuur te
breed is.
De gemeente wil meer studenten voor de universiteit: meer studenten, meer fietsers. 
Gemeente wil minder auto's in de binnenstad: meer mensen gaan dus met de fiets. 
En dan nu klagen dat er teveel fietsen zouden zijn? Stroomlijn de verandering, speel er op in, beloon de fietsgebruikers. 
Sluit bijvoorbeeld de vrijthofgarage voor de auto-elite, ten faveure van de fietsers.

Gewoon accepteren in plaats van jarenlang op allerlei agenda's te zetten.
het kan kennelijk opgelost. Zie Helmstraat. Vereist denk ik wel regelmatige controle. Fietsparking op het Vrijthof is prima. Maar hoe moet dat straks bij Rieu en Winter Wonderland (of hoe het tegenwoordig ook
heet)?
Ik fiets zelf ook alles en voor een kleine boodschap in de stad gebruik ik de onbewaakte fietsenstalling, of even een lantaarnpaal daar in de buurt. Om dan een bewaakte fietsenstalling te moeten opzoeken en de
fiets te parkeren duurt allemaal veel te lang. 
De grote kluwen fietsen bij studentenhuizen: dat ziet er inderdaad NIET uit. Ook worden vaak fietsen (en auto's) even midden op de stoepen geparkeerd en dit is voor mensen in een rolstoel een nachtmerrie lijkt
mij.

meer fietstal-locaties in de stad; fietsen / stallen / op bestemming
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Vraag 9

Wat vindt u van de huidige coronamaatregelen in de binnenstad?

Antwoord Vraag 9

B: Goed 36%

C: Voldoende 30%

D: Te weinig 21%

A: Zeer goed 6%

E: Te overdreven 6%

B: Goed C: Voldoende D: Te weinig A: Zeer goed E: Te overdreven
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Vraag 9

Wat vindt u van de huidige coronamaatregelen in de binnenstad?

Antwoorden vraag 9:
 

 
Aangezien in onze buurlanden Duitsland en België mondkapjes verplicht zijn worden nu de mondkapjes in de auto achter gelaten en lopen de bewoners van het centrum meer risico met betrekking op Covid 19.
Zelfs zo nu en dan je eigen straat deur in of uitgaan lukt hierdoor niet veilig waarbij 1,5 meter helemaal niet haalbaar is.
Als je niks doet, hoef je niets te doen. Er wordt volgens mij totaal niets gehandhaafd.
Antwoord E verwoordt niet mijn antwoord. Mijn eigenlijk antwoord is: goed bedoeld, maar totaal ineffectief. Weggegooid geld. Allemaal voor de Bühne; de gemeente wil iets doen, moet iets doen (?) omdat alle
gemeenten iets menen te moeten doen. Daarom gaan ze strepen trekken, borden plaatsen met de teksten vermijd drukte, terwijl het hartstikke druk is of houd 1 1/2 meter afstand, terwijl iedereen gezellig naast
en kriskras door elkaar loopt, wegwijspieten aanstellen zonder enige bevoegdheid.
Leuk, maar zonder effect. Ik herinner me nog de drukbevolkte straten ten tijde van de Black Friday week. Het enige dat zou hebben geholpen is effectieve afsluiting van de stad. Maar ja, dan doen we de toch al
noodlijdende middenstand tekort. 
Het enige dat helpt tegen corona is: 1. blijf in je kot 2. was zoveel mogelijk je handen en 3. houd afstand. De rest is zoals gezegd, voor de Bühne. Wat betreft maatregelen voor horeca is de gemeente zeer
ruimhartig geweest. Vooral horeca ondernemers met een terras hebben hiervan voordeel gehad. Horeca ondernemers zonder terras zijn er bekaaid vanaf gekomen. Ik zou pleiten voor een solidariteitsfonds voor
ondernemers zonder terras. Wellicht is dit een initiatief van de gemeente waard. Voor de toekomst, Euregionale afstemming is nog meer gewenst. Maar ik besef dat landelijke overheden het hier meer voor het
zeggen hebben.

De verruiming van het terrassenbeleid vind ik meer dan positief, stad is veel gezelliger. de looproutes en zeker de 'dure Engelen' zijn mijn insziens van geen waarde, slecht aangegeven. Je kijkt omhoog en niet
naar de grond
Een probleem: de burgers van Maastricht en de toeristen houden zich niet aan deze maatregelen!!
Met dien verstande dat het in het weekend erg druk is met mensen die nonchalant met de waarschuwingen omgaan. Albert Heijn Helmstraat neemt onvoldoende maatregelen.
Regel iets voor de ondernemers, dat sluiting stopt. Wel open, maar bijvoorbeeld max twee klanten, de rest wacht buiten. Dat kan toch ook bij de zogenaamde 'drogisten' Kruitvat, Trekpleister waar ook vanalles te
koop is en voedselwinkels?
Toen de winkels nog open waren
Welke coronamaatregelen??
Waar is de handhaving? Wijzelf zien zoveel 'misstanden', op een rondje van een half uur. Als Boa's of politie datzelfde zouden doen en actie ondernemen, zou het zich gauw rondspreken en dan zouden mensen
zich misschien ergens aan gaan houden.
Zelfs als wij rare dingen zien, en er komt toevallig een politieauto langs wordt er doorgereden: geen actie.
De strepen op de grond: niemand houdt zich er aan. 
De teksten op de matrixborden zijn vaag (loop SOMS rechts). Vermijd drukte. Het stikt er van de toeristen (zomer) en nu de Walen die gewoon op je af komen lopen, 1,5 meter: nog nooit van gehoord. 
De berichten op FB zijn een lachertje. Communicatie en luisteren heel slecht/niet.
Het enige moment dat ik even een boodschap in de binnenstad 'durf' te doen is op maandagochtend/voormiddag.
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Vraag 10

Wat is het meest van toepassing voor u als bewoner van de binnenstad?

Antwoord Vraag 10

72%

9%

6%

6%

B: Ik woon tijdelijk of net in de binnenstad (korter… 2%

A: Ik ben een permanente binnenstadbewoner (langer dan een jaar).

L: Ik ben een permanente bewoner van het Jekerkwartier

D: Ik ben een permanente binnenstadbewoner en tevens ondernemer in de bi…

E: Ik woon buiten de binnenstad maar in de gemeente Maastricht.

A: Ik ben een permanente binnenstadbew… L: Ik ben een permanente bewoner va… D: Ik ben een permanente binnenst… E: Ik woon buiten de binnensta… B: Ik woon tijdelijk of net in … C: Ik woon niet alle dagen i… G: Ik ben enkel onderne…
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Vraag 11
 

Uw vier cijfers van de postcode?

Antwoord Vraag 11

6211 90,24%

6212 2,44%
6214 2,44% 2,44% 2,44%

6216 6227

6211 6212 6214 6216 6227
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Commentaar algemeen deel 1:
 

De trottoirs zijn fietsenopbergplaatsen. Straat moet nu gebruikt worden voor voetgangers. Kan er niets aan gedaan worden aan de 'stortplaats 'voor dumpen van troep in de hoek bij Bogaardenstraat waar vroeger
filmhuis entree was? Bogaardenstraat is nu een straat voor vuilstort en fietsenberging. Volgens mij, hebben de eigenaren van de huizen die bewoond worden voor studenten de plicht om een fietsenstalling
inpandig te kunnen stallen
Er zijn veel ondernemers op de diverse markten. Zij spannen zich ook in om iets moois van de stad te maken en te houden. Samenwerking zou mooi zijn.  Ook met de ondernemers van winkels is het geven en
nemen. Goed lopende zaken maken de helft van de stad, belasting maakt het voor de stad mogelijk om deze te onderhouden en er een mooi geheel van te maken. In een fijne stad is het dan weer goed
ondernemen...
Het is nu natuurlijk in de zomermaanden erg rustig geweest, maar in 'normale' tijden heb ik de meeste last van café bezoekers die na sluitingstijd hun feestje met drank- en andere genotsmiddelen luidruchtig
voorzetten. Daar wordt weinig tegen opgetreden.
Ik erger mij elke dag weer aan de verloedering van de binnenstad. En dat komt vooral door de enorme vervuiling door z.g. graffiti. Maar dit is geen graffiti meer, men is bewust bezig om al dat mooie van de
binnenstad vol te kalken met opschriften, tekens en wat al niet meer. Tevens is het opplakken van stickers op alles waar het op kan plakken ook een vieze bezigheid.
Hier wordt door de gemeente helemaal niets aan gedaan. Ik zie in de binnenstad overal camera's ophangen, met welk nut, als er niet op de vervuiling wordt gereageerd.
Ik heb een parkeervergunning maar de beschikbare plekken zijn beperkt en worden vaak bezet door buitenlandse kentekenhouders (toeristen?) of dagjesmensen? Handhaving zie ik in elk geval amper en zelf
aanspreken doe ik nooit meer aangezien de reactie ronduit vervelend is. Zijn er Überhaupt voldoende vergunninghouders plekken want volgens mij krijgt iedereen een vergunning zelf mensen die hier slechts
tijdelijk verblijven.
Dan het toezicht op de tijdstippen dat vuilnis buiten mag staan. Met name studenten zijn hier of niet van op de hoogte of overtreden continu de regels of kunnen niet anders omdat ze zich geen raad weten met
het vuilnis wanneer zij niet thuis zijn wanneer het ophalen plaatsvindt. Dit afval staat danlange tijd buiten en wordt letterlijk aangevreten door ongedierte.
Persoonlijk vind ik dat de binnenstad meer en meer vervuilt raakt met zwerfvuil (bierblikken en flessen, hamburgerdozen .....) en dat is zonde voor deze prachtige plek.

Ik vind dat er een 'rollaterpad' of rolstoelstrook in elke straat moet komen. Mijn honderdjarige buurvrouw kan niet op die scheve trottoirs en kinderkopjes lopen, mijn buurman heb ik 3x op moeten rapen. Met een
rolstoel is het een drama!!!!!!!!@
In het centrum mogen betere scooter stallingen komen aangezien het ook mensen geeft die slecht ter been zijn en door bijvoorbeeld slijtages aan knieën niet meer kunnen fietsen. Deze mensen kunnen zich wel
nog goed redden met een scooter om in het centrum te komen en dan niet buiten gesloten hoeven te worden of het risico lopen op een proces verbaal. Wat voor de één een kattensprong is kan voor een andere
een halve marathon zijn hierdoor komen deze mensen niet meer in het centrum dus kunnen ook niet meer gezellig op een terrasje zitten in het centrum.
Indien u het mij toestaat, ik heb nog wel een paar dingen op mijn lever. Hieronder een aantal punten, niet in volgorde van belangrijkheid te betrachten, waarvan ik hoop dat BB hiermee in de nabije toekomst aan
de slag zal gaan.     1. Verloedering/verrommeling van de binnenstad (wild parkeren fietsen, brommers, scooters, reclame uitingen op straat, graffiti);  2. Geluidsnormen van 80 DB bij evenementen, b.v. op het
Vrijthof, omlaag brengen; 80 db is al schadelijk voor volksgezondheid.  3. Overdaad aan evenementen op het Vrijthof terugbrengen; de 60 dagen norm ter discussie stellen  4. Woningsplitsing in de binnenstad en
Jekerkwartier een halt toeroepen;  5. Herstart project wonen boven winkels om een dode binnenstad in de toekomst te helpen voorkomen;  6. Verhorecanisering en verterassering (ik weet het, het is geen goed
Nederlands) van binnenstad, Jekerkwartier en Wyck een halt toeroepen. De openbare ruimte is al genoeg aangetast.   7. Handhaaf daadwerkelijk waar je als gemeente toezegt te zullen handhaven.     Mijn vrees op
korte termijn is, dat als corona maatregelen eenmaal losgelaten zullen worden, dan weer alle remmen los gaan en vol zal worden ingezet op toeristen. Horeca zal dan vrij baan krijgen, als compensatie voor
geleden verliezen. Dat is het achterhaalde verdienmodel van onze wethouder John Aarts. Hou hem in de gaten. Zijn weg is de absoluut verkeerde weg voor de toekomst van een gezonde, leefbare binnenstad,
Jekerkwartier en Wyck.

Ja, de gemeente heeft 11 blz. omtrent het studenten probleem een er van is fiets plaatsen op eigen terrein
dit wordt niet gehandhaafd je breek je nek over de fietsen op de stoep
twee de scheefgroei in de binnenstad met name 
hertogsingel /Calvariestr/Brusselsestr /Herbenisstr daar wonen meer studenten dan inwoners.



/

Commentaar algemeen deel 2:
 

Medewerkers van winkels in onze straat beweren dat de Gemeente toestaat dat ze hun fietsen in de straat parkeren omdat de parkeerkelder aan de Kesselskade, i.v.m. corona, dicht is!!! Uit angst dat hun fietsen
gestolen worden maken ze die vast aan de regenpijp, met als gevolg beschadiging van onze recent geschilderde gevel en het risico op een kapotte regenpijp. De studenten volgen hun voorbeeld.
Naast de genoemde parkeerproblemen wat de fietsen betreft is de fietsoverlast in met name de winkelstraten een crime. Dat er weinig ongelukken gebeuren verbaast mij. Er wordt gewoon tussen het wandelend
publiek door gefietst en als men er iets van zegt krijg je een grote bek, wordt er gescholden en zelfs bedreigd, zo van 'ouwe gek bemoei je met jezelf of zal ik je even komen verbouwen dan heb je geen last van
ons fietsen' persoonlijk meegemaakt.
Op het Henri van Veldeke pleintje is te weinig verlichting en dat is zeer onaangenaam
Weinig bruisend stadsdeel


