
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 20 maart 2023 

 

 

Onderwerp: Banken aan de Troelstralaan 

 

 

Aan de Troelstralaan staan acht flats, afwisselend van vierhoog en tien hoog. Deze flats zijn voor 
senioren. Het winkelcentrum ‘De Hoge Meeren’ bevindt zich op loopafstand van deze flats. Ouderen 
die nog enigszins mobiel zijn, kunnen lopend of met ondersteuning van een rollator en rustpunten 
naar het winkelcentrum gaan. Voor hen is dat naast een gelegenheid om te winkelen, ook een 
ontmoetingsplek.  
 
Des te belangrijker het is dat er voldoende rustpunten zijn langs deze route, de Troelstralaan. Helaas 
hebben we moeten constateren dat de bankjes die daar stonden slecht onderhouden werden en 
inmiddels verwijderd zijn 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

➢ Is het college ervan op de hoogte dat de bankjes langs de Troelstralaan weg zijn gehaald?  
 

➢ Welke richtlijnen worden gehanteerd bij het plaatsen, onderhouden of verwijderen van 
openbare bankjes? 

➢ Zijn er meerdere plekken waar bankjes zijn verwijderd langs belangrijke looproutes?  
➢ Specifiek voor de verwijderde bankjes langs de Troelstralaan: komen hier nieuwe bankjes 

voor terug? 
 

➢ Is het college het met ons eens dat zelfredzaamheid van ouderen een belangrijk doel is in het 
ouderenbeleid en dat rustplekken langs een looproute daar op een belangrijke manier aan 
bijdragen? 
 

Arlette Dewnarain, Groenlinks 
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 



 

regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

