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Nr. Programma Vraag Antwoord Fractie

3 Beheren 
leefomgeving

Kerkweg, welke claims verwachte
op tijd klaar zijn. Staat niets in be
bus bij inwoners dat het nog 5 we
Waarom vaststellen? Wat moete

n we vanwege niet 
rap. Hierover brief in 
ken gaat duren.
n we ermee?

Het werk is in 2 delen gesplitst:
1. Het gedeelte Binnenweg – boch
vrijdag 11 november.
In dit deel is een vertraging van 2 
- overvloedige regen tijdens asfalte
- regelmatig oponthoud door trouw
2. Het gedeelte bocht Gaslaan/Ha
gereed voor 3 december met uitzo
fietspad langs Straatweg. Dit fietsp

Het 2e deel is toegevoegd aan de 
Binnenweg werd uitgesteld vanwe
                
Communicatie naar bewoners:
Kort voor de start van het werk is e
Met belangrijkste bedrijven is voor
In de pers is in een interview met K
aan het 1e gedeelteaan het 1e gedeelte.

Op 26 oktober is de onderhavige b
door de toezichthouder verspreid. 
Tijdens werkzaamheden is consta
door toezichthouder.
Enkele bedrijven hebben ongetwijf
type werkzaamheden niet te voork
Er zijn nog geen signalen dat er cl

t Gaslaan /Harmonieplein is gereed 

weken opgetreden door:
ren 1 week en
 – en rouwdiensten Hervormde Kerk
rmonieplein – rotonde Straatweg is 
ndering van de aanleg 2-richtingen 
ad is medio december gereed.

werkzaamheden omdat de uitvoering 
ge de brandweerproblematiek. 

en brief gezonden naar alle bewoners. 
overleg  gevoerd.
laas Wiersema alleen aandacht besteed 

Van Liempdt

rief met planning over het 2e gedeelte 

nt overlegd met bewoners en bedrijven 

eld nadeel ondervonden hetgeen bij dit 
omen is.
aims worden neergelegd bij gemeente.
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g
Schade openbare verlichting etc.
aanklacht ingediend, hoeveel sch

Antwoord

 Hoe komt dat 
ade en herstel?

• Schade aan openbare verlichting
vandalisme. 

• Schade door aanrijdingen waarb
het waarborgfonds. Er geldt hier e
gebeurtenis.
Voor schade aan lichtmasten door
gemaakte kosten worden betaald.

Om indicatie te geven over de bed
Vandalisme: € 12.500,-- / jaar
Schade door aanrijdingen eigen ris

Fractie

 ontstaat door aanrijdingen en 

ij geen dader bekend is worden betaald uit 
chter wel een eigen risico van € 250,-- per 

 vandalisme geldt dat de werkelijk 
 

ragen per jaar:

ico: € 20.000.,-- / jaar

D66

3 Beheren 
leefomgeving

Wijkinformatieborden i.c.m. Cityt
die?

ec? Waar blijven  B&W van de voormalige gemeent
om de vervanging van de kasten t
bewegwijzering en huisnummerve
samenhang met de ontwikkeling v
Uitgangspunt was eerst geld binne
nauwe relatie met de driekantrecla
d h i d li i dit t de er n eling s dit pun  oor cap
verschoven. Wij zullen bezien wan
worden en u informeren op het mo
planning aan gehangen kan word

e Maarssen heeft in het verleden besloten 
e betrekken bij de vervanging van de 
rwijzing in Maarssenbroek, dit in 
an nieuw beleid inzake reclame-uitingen.  
n halen en dan vervangen. Hier ligt een 
me en lichtmast reclame. In verband met 

it it b k t d ht d

Van Liempdt

aciteitsge re  wa  naar e achtergron  
neer dit traject weer opgepakt kan 
ment dat daar een meer concrete 

en.
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