
Vergadering
 
 
Vergadering van Informatieve commissie I 
Datum: 22-11-2022 19:30 uur  
Voorzitter: Bas van Schaik  
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73

 
Maarssenzaal 

Aanvangstijden  
 
De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht
ruim van te voren aanwezig te zijn.
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1.
19:30

Opening.  
 
 

0

2.
19:30

Vaststellen van de agenda.  
 
 

0

3.
19:30

Gemeenschappelijke regeling AVU en ontwikkelingen.  
Informeren van de raad  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Lykle Ganzevoort
Frans van Dijk (directeur) en Peter Kompier (projectmanager / adviseur gemeenten) van de
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) zullen een presentatie verzorgen waarin zij ingaan op de
doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling, de werkwijze van de AVU, de meerwaarde van
de samenwerking met andere partijen binnen de branche en de wijze waarop wordt bijgedragen aan
een circulaire economie in onze provincie. Tevens zullen zij ingaan op actuele ontwikkelingen en
vragen beantwoorden.
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4.
20:15

Brug Bergseweg.  
Informeren van de raad  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jan de Boer
De fractie van het CDA heeft samen met onder andere de fractie van Lokaal Liberaal op
verschillende momenten, sinds juli 2020 technische dan wel artikel 41 vragen gesteld over de
situatie op de Bergseweg.

De fractie van het CDA constateert:

1. de brug is in juli 2020 opgeleverd;

2. de brug is te steil gebouwd en werd al snel gesloten vanwege onveiligheid;

3. er heeft vooraf geen verkeerskundige naar het plan gekeken, waardoor er vooraf niet ingegrepen
is;

4. ontwikkelaar Driessen heeft de brug zelfs minder steil gebouwd, dan vooraf opdracht was
gegeven. Dit pleit voor de ontwikkelaar; (voor zover het CDA kan beoordelen)

5. omwonenden sinds juli 2020 om moeten rijden om van en naar hun huis te komen en
hulpdiensten met regelmaat voor een dichte brug staan/stonden;

6. de (her)bouw van een nieuwe brug honderdduizenden euro's schijnt te kosten;

7. er inmiddels een brief is gestuurd naar alle omwonenden en de Dorpsraad. In deze brief, die niet
bekend is bij de Raad, wordt de mening gevraagd over de manier waarop dit probleem opgelost
moet worden;

8. voorstel is om de brug te laten staan, de aanloop te verruimen, zodat het minder steil is en
slagbomen en stoplichten te plaatsen, die door omwonenden en hulpdiensten geopend kunnen
worden.

Het CDA is van mening dat de Raad nu voor het eerst sinds 2020 bijgepraat moet worden over de
situatie, in plaats van het eindeloos stellen van technische en artikel 42-vragen. De fractie van het
CDA maakt zich oprecht zorgen en ook omwonenden delen dit.

Het CDA wil graag in een commissie ingelicht worden over de situatie op de Bergseweg.

Daarnaast wil de fractie weten of het College daadwerkelijk een weg blijvend wilt afsluiten voor het
overige verkeer. Wat de fractie van het CDA betreft blijft de brug onveilig en kunnen ouderen,
gehandicapten en kinderen niet veilig van de brug gebruik maken.
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21:15 Sluiting.  
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