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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * D.E.
Tussenvoegsel(s) van 't
Achternaam * Hof
E-mailadres * dik.hof@planet.nl
Fractie * Stichtse Vecht Beweegt
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Parkeerterrein sportvelden Broekdijk-Oost Breukelen
Inleiding * Betreft vervolgvragen naar aanleiding van de beantwoording van de artikel 

41 RvO vragen over dit onderwerp d.d. 11 april 2017. De betreffende 
beantwoording is in mijn optiek nog niet compleet. Misschien is er geen 
compleet dossier en is dit verdeeld over verschillende afdelingen.

Vragen

Vraag 1 * Aanvullende vraag op antwoord 1:
Bij diverse gelegenheden is door ambtenaren en de toenmalige wethouder 
tegen bestuursleden van FC Breukelen gezegd het rechter parkeerterrein ( 
normaal zou men spreken van noordelijk om vergissingen te voorkomen) 
eind 2015 te bestraten en dat de aannemer in 2016 de klus zou afmaken bij 
de entree van FC Breukelen. (Deze keuze en prioriteit is, tot op heden, 
zonder onderbouwde motivatie gemaakt)
Als bewijs hiervoor verwijs ik naar het bericht van RTV Stichtse Vecht van 
26 februari 2016. Daarin staat hoe het parkeerterrein gaat worden.
Gezien de foto’s en filmpje die ik in februari 2017 zelf heb gemaakt, is er 
geen enkele verbetering aan het parkeerterrein aangebracht, buiten de 2 
betegelde invalide parkeerplaatsen. 
Wilt u nogmaals bij de aannemer checken wat zijn werkzaamheden zijn 
geweest na mei 2016?

Vraag 2 * Aanvullende vraag op antwoord 2:
Kunt aangeven op welk moment mij te kennen is gegeven waarom 
asfalteren niet gewenst en te duur is, omdat de ruim € 100.000,-- voor stenen 
aan de “verkeerde” kant voor klagers wel is gedaan.
Graag dus een onderbouwing waarom asfalteren niet is gewenst en waarom, 
met onderbouwing, het asfalteren duurder is dan “verkeerde” 
aaneengesloten bestrating zoals dat nu gebruikt is.



Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde
Datum en tijdstip van verzenden:  di 09-05-2017 14:11

Vraag 3 * Aanvullende vraag op antwoord 3:
Ik heb en had al de correspondentie van de sportvereniging met u als 
gemeente in mijn bezit met aanvullende foto’s e.d.. Verslagen van de 
Sportraad kunnen mogelijk ook een bron van informatie zijn. Waarom heeft 
u deze niet kunnen vinden? Misschien kunt u ook gespreksverslagen 
achterhalen en mijn verzoek om correspondentie met de FC Breukelen 
breder lezen dan u in de beantwoording heeft gedaan. (gewoon als 
communicatie met de vereniging in het algemeen).

 
Bijlagen
Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


