Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Eygelshoven 05-03-2017

Geacht college,
Bewoners van het wijkzorgcentrum Kling Nullet vroegen onze aandacht voor het feit dat enkele steunpilaren
in de parkeergarage zijn ondersteund ( zie bijgevoegde foto’s)
Gezien de perikelen die de gemeente Kerkrade in het verleden en nog hebben met de Campus baart dit
gebeuren Ons Kerkrade maar ook de bewoners van Kling Nullet zorgen.
Graag hadden wij binnen de daarvoor gestelde termijn antwoord op de volgende vragen.
• Wat is de oorzaak voor het ondersteunen van deze pilaren.
• lopen de bewoners risico
• Is er spake van een tijdelijke of permanente oplossing
• Voor zover bij Ons Kerkrade bekend, was de Gemeente Kerkrade alleen voor het inrichten van de
openbare-ruimte deelgenoot in dit project en zijn eventuele schadekosten niet voor rekening van de
gemeente Kerkrade.

In afwachting van U antwoord verblijven we namens Ons Kerkrade met vriendelijke groeten,

John Roland

Herman Vleugels

Fractie voorzitter

Burgercommissielid

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Eygelshoven 09-03-2017

Geacht college,

Op 5 Maart jongstleden stelden wij U vragen over het wijkzorgcentrum Kling Nullet. (ontvangstbevestiging
17I0006266)
Tot op heden hebben wij geen antwoord gekregen op onze vragen, wat ons echter verbaasd is dat de
journalist van de Limburger die exact dezelfde vragen stelde wel al antwoord heeft gekregen.
Gelukkig blijkt dat de bewoners geen gevaar lopen want als de span of reaction van dit college dan ook zo
traag is vrezen wij het ergste.
Graag had ik van U geweten waarom ons Kerkrade niet direct antwoord kreeg op de gestelde vragen.
De vragen hoeft u wat ons betreft niet meer te beantwoorden het antwoord hebben we al uitgebreid gekregen
via de journalist.

In afwachting van U antwoord verblijven we namens Ons Kerkrade met vriendelijke groeten,

John Roland
Fractie voorzitter

