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10 Belang van Nederland stelt dat een politieke vraag niet is beantwoord: ‘Hoe rijmt het college 

de uitspraak “de medewerkers zoeken het overleg met de inwoners” met het gegeven dat 

steeds meer inwoners (getuigen ook hetgeen de insprekers tijdens de diverse vergaderingen 

stellen) dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is om het de gemeente in contact te komen.’    

Antwoord: Wij zien, anders dan uw fractie stelt, nog steeds dat inwoners de weg naar de 

organisatie en ons college goed weten te vinden; wij willen niet uitsluiten en wij sluiten dan 

ook niet uit dat in voorkomende situaties dit door sommige inwoners anders wordt ervaren. 

Vanzelfsprekend betreuren wij dit, maar dan nog zien wij geen ongerijmdheid met de door u 

geciteerde uitspraak.  
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34 Wat zit er in die € 50.000 bij het fietspad Safariweg? 

Antwoord: In 2023 is voor dit project €150.000 aan gemeentelijke middelen begroot. Wij gaan 

er vooralsnog vanuit dat het fietspad wordt gerealiseerd. Op basis van de planning bij de 

Kaderbrief 2023 is in de tabel voor Fietspad Safariweg voor 2022 € 50.000 opgenomen en 

voor 2023 € 100.000. Dit betreft het geraamde gemeentelijke aandeel. Het 

Investeringsoverzicht van de Bestuursrapportage 2022 richt zich op de planning van de 

uitgaven in 2022. De geplande uitgaven voor 2023 en volgende jaren zijn hierdoor in de 

Bestuursrapportage 2022 niet zichtbaar.     
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34 De fractie heeft een technische vraag (53, 1e tranche) gesteld over de Burgemeester 

Waverijnweg, er is een amendement aangenomen maar dit wordt nu anders uitgevoerd. 

Antwoord: Het inwisselen van een investering door een reserve is financieel gezien niet 

mogelijk. Daarom wordt het investeringsoverzicht in de lijn van het amendement ingevuld door 

de resterende middelen beschikbaar te houden voor veiligheids- en geluidswerende 

voorzieningen. In de beantwoording van technische vraag 53 (1e tranche) is beschreven dat 

wij dit administratief aanpassen bij de begroting 2023. Gelet op uw vervolgvraag zenden wij u 

ook een aangevulde Bijlage 2 Investeringen bij de Bestuursrapportage 2022. Hierin zijn de 

investeringen vervanging van de verkeersregelinstallaties en veiligheids- en geluidswerende 

voorzieningen afzonderlijk opgenomen. Voor de volledigheid merken we op dat in de 

voorgaande jaren ongeveer € 30.000 aan voorbereidingskosten zijn gemaakt.  

 

 

 

 

 

 


