Beste griffie,
Wilt u onderstaande vragen doorsturen als technische vragen?
Wij dienen deze vragen gezamenlijk in.

Recent is het nieuwe bruggetje op de Bergseweg geopend. De brug is een verbinding tussen de
nieuw aangelegde haven van Vecht en Veld en de Vecht.
Direct na de opening kwamen er al klachten over de steilte van de brug en het gebrek aan zicht,
zodat je niet kan zien of er verkeer aan de andere kant van de weg komt. Dinsdag 4 augustus jl. is de
weg afgesloten voor auto’s, de reden daarvan is onbekend, maar laat zich raden.
Daarom de volgende vragen;

1. Klopt het dat de Bergseweg t.h.v. het bruggetje is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer?
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Ja, dat klopt.
Wat is daarvoor de reden?
De brug – die onderdeel uitmaakt van de Bergseweg - is formeel niet opgeleverd aan de
gemeente. Voordat de nieuw aangelegde brug wordt opengesteld moet het veilig en
verantwoord zijn.
Is het college op de hoogte van de klachten over het bruggetje op de Bergseweg?
De portefeuillehouder is op de hoogte van de klachten.
Is al bekend wat de oplossing voor het probleem kan zijn? Zo niet, wanneer kan hier dan
duidelijkheid over komen?
Op dit moment is de oplossing van het probleem nog niet bekend. Wij zijn daarover met de
ontwikkelaar in gesprek
Heeft er overleg plaatsgevonden met de heer Driessen, ontwikkelaar van dit gebied?
Wij zijn zoals we ook bij vraag 4 al hebben aangegeven met de ontwikkelaar in gesprek.
Indien ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
Zie ons antwoord op vraag 4. Zodra wij een oplossing hebben zullen wij u zo spoedig mogelijk
informeren.
Hoelang zal naar verwachting de Bergseweg nog dicht zijn voor gemotoriseerd verkeer?
Vooralsnog is de omleidingsroute ingesteld tot 4 september 2020. Openstelling is

afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken over een mogelijke oplossing voor
de ondervonden problematiek.
8. Kunnen wij over komende ontwikkelingen geïnformeerd worden?
Ja, zodat meer bekend is over de gekozen oplossing, zullen wij de raad informeren.
Met vriendelijke groet,
Olaf Morel – Lokaal Liberaal
Pim van Rossum – CDA Stichtse Vecht
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