Motie: in concept
Agendapunt: x.
Onderwerp: vlottrekken werkzaamheden Herenweg/Gageldijk d.m.v. een second opinion
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 8 juni 2021, gehoord hebbende de
beraadslaging,
overwegende dat:
-

bewoners en bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder meermaals contact hebben
gezocht met het college over de gevolgen van de werkzaamheden aan de
Herenweg/Gageldijk en verschillende zorgen hebben aangedragen;
het college middels een brief aan de bewonersgroep Molenpolder schrijft in control te zijn,
mits deze vallen onder eigen beheer;
het college niet inhoudelijk lijkt te willen reageren op de aangedragen zorgen en knelpunten;
het project ieder keer op tegenvallers lijkt te stuiten;
de raad al een keer een extra krediet heeft moeten toekennen;
de werkzaamheden nu al ruim tweeëneenhalf jaar duren en er tot op heden geen duidelijkheid
gecreëerd kan worden wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden;

van mening dat:-

bewoners en gemeenteraad recht hebben op duidelijkheid;
bewoners recht hebben op beantwoording van vragen over zorgen en knelpunten die zij
hebben geuit over o.a. de bocht bij de Maarsseveense Poort, maar ook de afwatering van
hemelwater, de wateroverlast in kruipruimten etc. ;
het college moet staan voor behoorlijk bestuur en moet toezien op een betrouwbare overheid;
de regievoering en communicatie met bewoners en gemeenteraad te wensen overlaat;

roept het college op:
1. een onafhankelijke derde partij een Quick Scan of second opinion uit te laten voeren, waarbij
helder wordt of het uitgevoerde en nog uit te voeren werk echt de knelpunten zal gaan
ondervangen (watermanagement; bocht Maarsseveense Poort; voldoende mate van stutting
riolering, extra ingeplande werkzaamheden door nutsbedrijven, etc.);
2. de vertrouwensbreuk met omwonenden te herstellen door alles op alles te zetten op goede
regievoering en heldere communicatie;
3. met een heldere transparante termijnagenda te komen: wanneer welke werkzaamheden gaan
plaatsvinden en welke financiële tegen/meevallers dit project nog in zich heeft;
4. volledige transparantie te verschaffen en
5. de geheimhouding op dit dossier op te heffen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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