
SP Vlaardingen 
www.vlaardingen.sp.nl 

 
Broekweg 76 
3131 HE Vlaardingen 
T. 010 435 77 58 
vlaardingen@sp.nl 

 

 

 Vragen artikel 36 Reglement van Orde                                                    Vlaardingen 15-01-2014 

 Betreft; Vlaardings tapijt 
 
             
 Geacht college, 
               
 

Het is destijds niet ontstaan uit de wens van de SP om het Veerplein in 2009 / 2010 te 

renoveren voor enkele honderd duizenden euro’s 

Tevens moest er naast deze dure  renovatie ook nog eens flink geïnvesteerd worden in een 

betonnen tapijt genaamd “Vlaardings Tapijt” 

 

Dit tapijt is naar een ontwerp van Wilma Kuil en destijds gefabriceerd door de fa. Tomaello 

uit Vlaardingen en opgeleverd in juni 2010. 

 

Om beschadiging tijdens de markturen te voorkomen heeft de Gemeente besloten om twee 

keer per week een kunststof mat over de tegels te laten plaatsen waarvan de kosten ca € 

65.000 op jaarbasis bedragen. 

Als je al zo’n kostbaar tegeltapijt neerlegt dan is zo’n beschermende mat nog wel logisch zo 

niet broodnodig. 

 

Wat wekt nu onze verbazing !! 

Al geruime tijd wordt deze mat nu niet meer volledig over de tegels geplaatst maar is deze 45 

graden gedraaid ten opzichte van het tapijt. 

Hierdoor blijft zo’n behoorlijk gedeelte van de tegels onbedekt en kunnen dus alsnog 

beschadigd raken. (zie foto’s) 

Ook ontbreken er aan de zijkanten vele “geleide opstapjes” waardoor met name ouderen  of 

mensen die slecht ter been zijn gemakkelijk kunnen struikelen over de  opstap van de mat. 

Dit is een onwenselijke en onveilige situatie. 

 

In dat kader stellen wij u de volgende vragen: 

 

1) bent u bekend met het feit dat de mat niet goed geplaatst wordt ten opzichte van de 

tegelvloer  

- zo ja, wat is dan de reden dat deze niet goed ligt? 

-zo nee, kunt u ons uitleggen waarom is hier geen controle op is? 

 

2) Bent u het met ons eens dat het ontbreken van “geleide opstapjes” een onveilige situatie 

teweeg brengt 

- zo ja, gaat u de verantwoordelijke opdrachtnemer hierop aanspreken? 

- zo nee, waarom niet? 
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3) Bent  u bereid om met name de tegels die nu al lange tijd niet bedekt zijn geweest te 

onderzoeken op eventuele schade? 

- Zo ja, bent u dan ook bereid om bij geconstateerde schade de opdrachtnemer van de matten 

hiervoor aansprakelijk te stellen? 

- Zo nee, waarom niet 

 

Graag ontvangen wij van u een reactie op onze vragen. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Ingrid Wijker 

fractievoorzittter SP-Vlaardingen 
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