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Maastricht, 6 februari 2019
Betreft: Verrommeling Buitenring Parkstad
Geacht College,

Vragen over (verrommeling) langs de Buitenring Parkstad namens de VVD fractie.
De afronding van de Buitenring en de volledige openstelling van deze provinciale
weg zijn bijna een feit.
Echter wat ons stoort is dat er nu al op veel locaties vervuilende graffiti (vooral
tags) op en langs de Buitenring Parkstad zichtbaar is. Daarnaast is er sprake van veel
zwerfafval langs deze Buitenring en dan met name op de toe- en afritten.
De Buitenring Parkstad is een van de mooiste provinciale wegen door een natuurrijk
licht glooiend landschap, het zou goed zijn als deze uitstraling ook gehandhaafd
blijft. Immers deze Leisure Lane moet uitnodigen om te recreëren bij de talrijke
attracties die dit gebied rijk zijn, maar dit wordt niet ondersteund door de actuele
situatie.
Graffiti makers en vervuilers moeten niet beloond worden. Dit roept bij ons de
volgende vragen op;
1. Klopt het dat het College van GS het beleid heeft om vervuilende graffiti
meteen van wegen en kunstwerken te verwijderen. Heeft u dit nog steeds
hoog in het vaandel staan cq is dit nog steeds beleid?
2. Zo ja, bent u op de hoogte van de plekken waar graffiti is aangebracht?
Zo nee, wat is dan het huidige beleid en hoe gaan we hiermee om?
3. Er zijn technische maatregelen mogelijk om de graffiti te verwijderen.
Sterker nog, je kunt de toplaag van kunstwerken preventief beschermen
zodat graffiti niet mogelijk is c.q. beperkt houdbaar is. Heeft de Provincie
deze maatregelen in overwogen? Zo ja, is deze toplaag aangebracht? Zo
nee, waarom is de afweging gemaakt om dit niet te doen?
4. Enkele jaren geleden zijn er door graffiti artists prachtige graffiti werken
aangebracht op kunstwerken in de gemeente Heerlen. In praktijk blijkt dat
deze echte werken minder snel worden besmeurd met tags.

Daarom vraagt de VVD om dit in het beleid op te nemen en proactief graffiti
kunstwerken aan te brengen (ter ondersteuning van de attracties langs
deze Leisure Lane).
5. Wij verzoeken om de Buitenring als pilot te nemen om schilderingen cq
graffiti kunstwerken aan te brengen. Denk hierbij aan Gaia zoo, Snowworld,
Mondo Verde, Schutterspark die dan bijvoorbeeld dmv tekening of graffiti
mensen wijzen op de mooie attracties langs de buitenring.
6. Voor wat betreft het zwerfafval. Wat is het College van GS voornemens te
doen om de verrommeling langs de Buitenring te stoppen en het zwerfafval
op te laten verwijderen?
7. Het is mogelijk om bakken/netten langs de opritten te plaatsen zodat de
automobilisten daar hun zwerfafval in kwijt kunnen. Heeft u deze optie ook
overwogen? Zo ja, waarom zijn deze voorzieningen dan niet aangebracht?
Zo nee, zou u deze voorzieningen wellicht kunnen overwegen?
8. Gaat u in goed onderling overleg met politie zorgdragen voor handhaving
langs deze weg cq er voor zorg dragen dat overtreders ook bestraft
worden?
Een voortvarende beantwoording van onze vragen zien wij met belangstelling
tegemoet.
Hoogachtend,
Namens de VVD Statenfractie
Jack van Oppen

