
Van: Kruijk, Sebastiaan <Sebastiaan.Kruijk@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 10:34 
 
 
 
Geachte heer Venus, 
 
 
Mijn excuses voor de late reactie voor het beantwoorden van uw vragen. Dinsdag 3 december hebben wij het project 
besproken in een vertrouwelijke commissie. Uw collega Frank van Liempt was namens uw partij aanwezig en kan 
vertrouwelijk nader informeren over hetgeen is besproken. Met betrekking tot uw vragen kunnen wij u het volgende 
antwoorden. 
 

1) De werkzaamheden gaan conform planning; 
2) Wijzigingen in planning of werkwijze worden uiteraard gecommuniceerd met bewoners en bedrijven. Zo 

hebben wij bijvoorbeeld in oktober éénmalig in het weekend moeten werken. Daar is ook over 
gecommuniceerd; 

3) De meerwerkkosten zijn in kaart gebracht; 
4) Alles is begroot en in beeld en is besproken in de commissie; 
5) We kunnen geen einddatum en eindbedrag vaststellen. 
 

 
Vertrouwende erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sebastiaan Kruijk 
Projectleider  
 
 
 
Van: Frank Venus | Venus B.V. [mailto:F.Venus@venusbv.nl]  
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:54 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: ll@studiotijdgat.nl; Bas Verwaaijen <bas@lokaalliberaal.nl> 
Onderwerp: technische vragen Gageldijk/Herenweg.  
 
Geachte Griffier, 
Kunt u deze vragen doorzetten naar de juiste behandelend ambtenaar. 
 
Gageldijk/Herenweg: 
> 1.    Gaan de werkzaamheden volgens planning? 
> 2.    Zo niet, is er dan wel een einddatum te melden en wordt dit dan direct gecommuniceerd met de bewoners en 
de bedrijven?  
> 3.    Zijn de meerwerkkosten die bij aanvang van de werkzaamheden zijn genoemd al  verklaarbaar en in kaart 
gebracht? 
> 4.    Worden er in het lopende traject nog extra kosten verwacht of is alles nu  begroot en in beeld? 
> 5.    Kunnen we nu een einddatum en eind bedrag vaststellen, of zijn daar nog vraagtekens over? 
 
Met vriendelijke groet 
Frank Venus 
Lokaal Liberaal 
06-51568521 
 

De volgende bestanden zijn via de download link verstuurd: 
091. Techn. vr. F. Venus - Gageldijk-Herenweg - 20191122.pdf  
https://veiligdelen.stichtsevecht.nl/a0a9de7a-99da-4cf4-9759-f9429785189c  
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