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Vragenuur 8 maart
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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens het vragenuur van 8 maart jl. is een aantal vragen gesteld, waarvan is toegezegd dat
deze schriftelijk worden beantwoord.
Op de site van de Meerlanden noch op die van d e gemeente staaf informatie over het ruilen
van een grote rolemmer voor een kleinere.
Op de site van de Meerlanden staat de volgende tekst vermeld bij "veel gestelde vragen":
Wat moet ik doen als ik mijn rolemmer wil iaten omwisselen voor een groterelkleinere
rolemmer?
Als u de rolemmer wilt omwisselen voor een groter of kleiner formaat kunt u contact
opnemen met de afdeling Publieksinformatie 0297- 381 717. Of u kunt een mail sturen naar
PI@meerlanden.nl.
Aan de omwisseling van de container zijn omwisselingkosten verbonden, de kosten
bedragen eenmalig E l 9.50.
Ik heb opdracht gegeven om deze informatie ook op de site van de gemeente te plaatsen.
De fontein Kruisweg-Hoofdweg fe Hoofddorp doet het heel vaak niet.
De fontein is standaard 's avonds en 's nachts uit. De fontein is verder's winters
uitgeschakeld om vorstschade te voorkomen en om pompen uit elkaar te kunnen halen en te
kunnen reinigen. Een enkele keer is het ook noodzakelijk om de fontein uit te zetten omdat
er dan schade hersteld moet worden. Dit is een fontein die in het weekend vaak het mikpunt
is van baldadige jeugd. Momenteel is er een schade aan de vloer die hersteld moet worden.
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Ook de nieuwe verlichting op het van Stamplein is vaak uit.
De lampen branden inmiddels weer vanaf vrijdag 2 maart jl. Er zijn problemen geweest met
de aansturing van de lampen. De oorzaak hiervan is echter nog niet achterhaald, dus we
kunnen nog niet stellen dat vanaf nu alles is opgelost.
In Toolenburg zijn de straatnaamborden soms onleesbaar, soms verdraaid, soms gedeukf
efc . Controleren wij dit zelf, of gaan we alleen o p melding van bewoners af en kan iemand
eens gaan kijken of hef allemaal wel zo erg is.
In principe wordt ca. l x in de 10 jaar in een hele wijk alle (verkeers- en straatnaam)
entariseerd. Mankementen die hieruit naar voren komen, worden hersteld.
r het laatst gebeurd in Toolenburg. Moeten er tussentijds borden
ehangen worden, zal dit vanuit de toezichthouder, de servicewagen of een
Id moeten worden.
hiermee de openstaande vragen beantwoord te hebben en met
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