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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * Ron
Achternaam * Druppers
E-mailadres * ron@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Werkzaamheden Herenweg/Gageldijk
Inleiding * Veel inwoners die aan de Herenweg of Gageldijk ervaren, buiten veel 

overlast van de werkzaamheden aan het riool, een enorm gebrek aan 
communicatie. 
In de BouwApp staat wel de nodige informatie waaronder een brief van de 
gemeente Stichtse Vecht gedateerd van 28 mei waarin wordt uitgelegd dat 
de werkzaamheden waarschijnlijk tot september volledig stil zullen liggen. 

Lokaal Liberaal heeft hier de volgende vragen over;
Vragen

Vraag 1 * Is de brief die in de BouwApp staat d.d 28 mei 2020 ook in fysieke vorm 
verzonden aan de inwoners aan de Herenweg/Gageldijk? 

Vraag 2 * In deze brief staat dat er gewerkt zal worden aan nieuwe berekeningen en 
er meerdere oplossingen zullen worden uitgewerkt, en dat deze daarna 
met de inwoners gedeeld zullen worden. 
Vraag:
Hoe gaan de inwoners geïnformeerd worden?

Vraag 3 * Op de rijbaan Gageldijk zijn vanaf de fietsersoversteekplaats tot aan de 
ingang van de Maarsseveense plassen aan beide zijden fietspaden 
tijdelijke afgetekend. Deze stroken zijn maximaal 70 cm breed. Op deze 
stroken wordt niet alleen geparkeerd door bewoners en bezoekers, maar 
ook worden er afzettingen voor werkzaamheden opgezet. 
Vraag:
Gaat het college, gezien het uitstel van de werkzaamheden, hier 
maatregelen treffen om te garanderen dat fietsers en voetgangers een 
veilige manier hebben om over de Gageldijk te lopen/fietsen?

Vraag 4 * De toegang voor voetgangers en fietsers naar en van de Maarsseveense 
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Plassen wordt vanaf Overvecht door verkeerslichten handbediend 
geregeld. Echter om bij deze bediening te komen moet men, of tegen het 
verkeer in over de rijbaan, of over de gebroken puin naar het 
bedieningspaneel lopen.
De toegang voor voetgangers en fietsers naar en van de Maarsseveense 
Plassen wordt vanaf Overvecht door verkeerslichten handbediend 
geregeld. Echter om bij deze bediening te komen moet men, of tegen het 
verkeer in over de rijbaan, of over het gebroken puin naar het 
bedieningspaneel lopen.
Vraag:
Is het college op de hoogte van deze situatie en gaat zij maatregelen 
treffen om deze onveilige situatie op te heffen? 

Vraag 5 * De inwoners ervaren een moeizame communicatie met de 
verantwoordelijke afdeling binnen de gemeente. 
Ambtenaren zijn lastig te bereiken, terugbel verzoeken blijven 
onbeantwoord en op vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, 
wordt niet teruggekomen.
Vraag:
a. Is bovenstaande bekend bij het college? 
b. Kan het college er op toezien dat inwoners op een juiste manier en tijdig 
geïnformeerd worden?

Vraag 6 * Een aantal bewoners hebben op 14 maart een overleg met elkaar 
gevoerd. 
In dit overleg hebben zij een drietal punten besproken. 
* Inventariseren van opmerkingen en klachten over de gang van zaken;
* Het inventariseren van de wensen over de gang van zaken op de 
Gageldijk;
* Één woordvoerder(ster) benoemen die contact heeft met de 
verantwoordelijk ambtenaar;
Naar aanleiding van dit overleg hebben de bewoners het college een brief 
doen toekomen, welke direct naar het email-adres van de verantwoordelijk 
wethouder is gestuurd. Op deze brief is door deze bewoners toe nog geen 
enkele reactie ontvangen. 
Vraag:
a. Heeft het college deze brief ontvangen? 
b. Wanneer kunnen de inwoners een reactie op deze brief ontvangen?
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Bijlagen
Voegt u een bijlage 
toe?

* nee


