
Van: Formenoij, Rene <Rene.Formenoij@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 15:17 
Aan: 'olaf@lokaalliberaal.nl' <olaf@lokaalliberaal.nl> 
Onderwerp: Beantwoording technische vragen (051) 
 
Geachte heer Morel, 
 
Op 8 april 2021 heeft u technische vragen gesteld over de brug over de Bergseweg in Vreeland.  
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1:              Wat zijn de kosten van de oplossing van een voet en fietspad langs de sloepenhaven? 
Antwoord 1:      De kosten van een voet- en fietspad langs de sloepenhaven bedragen ongeveer 

30.000 euro. 
 
Vraag 1a.            Heeft de projectontwikkelaar inmiddels een reactie gegeven op uw voorstel?     
Antwoord 1a:    We zijn gezamenlijk overeengekomen om voor de tijdelijke situatie de brug 

toegankelijk te maken voor voetgangers én fietsers te voet. Dat hebben we gedaan 
door fietssluizen aan te brengen aan beide zijden van de bestaande brug. Deze 
oplossing heeft als voordeel dat zij snel uit te voeren was. Er zijn geen vergunningen 
hiervoor nodig. De aanleg van een tijdelijk fietspad langs de sloepenhaven vindt 
alleen plaats wanneer er onvoldoende zicht is op een structurele oplossing. 

 
Vraag 1b.           Zo ja, wat is zijn reactie?       
Antwoord 1b:   Zie antwoord op 1a. 
 
Vraag 1c:            Zo nee, heeft u actief een oproep gedaan naar de projectontwikkelaar om in  

gesprek te gaan over dit voorstel? en op welke wijze is dit gebeurd? en zo niet, 
wanneer bent u  
van plan dit te gaan doen? 

Antwoord 1c:    Zie antwoord op 1a. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René Formenoij 
Adviseur Verkeer 
 

 
 

 Rene.Formenoij@stichtsevecht.nl 
T 0346 254344 M 06 58076289 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Olaf 

Achternaam 
 

Morel 
E-mailadres 

 
olaf@lokaalliberaal.nl 

Fractie 
 

Lokaal Liberaal 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de technische 
vragen mede indienen 

 
ja 

 
CDA  
Naam raadslid 

 
Pim van Rossum 

    
   

Technische vragen 
Onderwerp 

 
Brug Bergseweg Vreeland en kosten 
alternatieve tijdelijke oplossing 

Inleiding 
 

Beste leden van de griffie,  
 
Bijgaand ontvangen jullie onderstaande 
technische vraag namens de fractie van 
Lokaal Liberaal en CDA met betrekking tot de 
brug op de Bergeseweg in Vreeland. 
Onze vraag is opgesteld naar aanleiding van 
raadsvragen van de heer van Rossum in de 
raadsvergadering van 30 maart jl. betreffende 
de brug in de Bergseweg te Vreeland en de 
hierop volgende antwoorden van de 
wethouder. 
De wethouder verwerpt het voorstel om een 
tijdelijk, beweegbaar ponton aan te brengen 
voor fietsers en voetgangers. Hij voert daartoe 
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op dat de kosten voor deze tijdelijke oplossing 
vrij hoog zijn (€15.000,= + €2.000,= per week) 
en dat er een bediening nodig is. Vervolgens 
komt de wethouder met een ander voorstel: 
het aanleggen van een tijdelijk, door de 
gemeente bekostigd, geasfalteerd voet- en 
fietspad langs de sloepenhaven.  

Vraag 1 
 

1. Wat zijn de kosten van de oplossing van 
een voet en fietspad langs de sloepenhaven?  
a. Heeft de projectonwtwikkelaar inmiddels 
een reactie gegeven op uw voorstel?  
b. Zo ja, wat is zijn reactie?  
c. Zo nee, heeft u actief een oproep gedaan 
naar de projectontwikkelaar om in gesprek te 
gaan over dit voorstel? en op welke wijze is dit 
gebeurd? en zo niet, wanneer bent u van plan 
dit te gaan doen? 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee    
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