Van: Koops, Boudewijn <boudewijn.koops@stichtsevecht.nl>
Verzonden: maandag 17 juni 2019 13:38
Aan: 'bas@lokaalliberaal.nl' <bas@lokaalliberaal.nl>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Reparon, Henriette
<henriette.reparon@stichtsevecht.nl>; Debets, Henriëtte <Henriette.Debets@stichtsevecht.nl>;
Rooij, Freek de <Freek.de.Rooij@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: 49: SPOED: Technische vragen afsluiting Reigerskamp
Geachte heer Verwaaijen,
Hierbij de beantwoording op de door u gestelde vragen;
1. Wat voor afsluiting betreft het hier, in welk kader? Betreft hier een afsluiting ter reparatie van
een drempel nabij de huisnummers 69 / 64 aan de ene kant en de huisnummers 424 / 431
aan de andere kant.
Deze reparatie is in het kader van het oplossen van de spoorvorming en verzakking op de
drempel.
2. Hoe zijn de inwoners hierover geïnformeerd ? Vanwege een vergissing in de communicatie bij
de aannemer is hierover niet gecommuniceerd vanuit de gemeente. De bebording buiten was
dus de enige berichtgeving. Helaas is er ook nog door het bedrijf dat de borden plaatst een
fout m.b.t. de datum
gemaakt
3. Is de gehele wijk geïnformeerd? Zo nee, om welke straal rondom de werkzaamheden gaat
het? Nee, niemand in de wijk is geïnformeerd.
4. Is er een omleidingsroute? Zo ja, welke is dat en hoe wordt deze aangegeven? Ja, er is een
omleiding. Verkeer kan omrijden via de rondweg, waarbij de palen achter de Lidl tijdelijk worden
verwijderd. Deze omleiding wordt aangegeven middels pijlborden.
Op de nieuwe datum van de werkzaamheden, 26 juni 2019, zullen bij de doorgang van de Lidl
twee verkeersbegeleiders staan om e.e.a. in goede banen te leiden.
Tevens zullen de omwonenden middels een brief worden geïnformeerd. Omwonenden in deze
zijn degene die direct op de werkzaamheden kijken.
Aan het begin van de wijk zullen borden staan tot welk huisnummer de rechterkant van de wijk
bereikbaar is. (Tot huisnummers 64 / 431).
Daarnaast zullen linksom de pijlborden de weg wijzen naar de nummers 424 / 69, en langs de
Lidl en verder.
5. Kunt u de twee verschillende data (13-6 en 23-6) nader toelichten? Dit was fout, zie ook de
beantwoording op vraag 2.
Welke van de twee is correct, of gaat het om twee afsluitingen? 13 Juni zou correct geweest
zijn, het gaat NIET over twee afsluitingen.
De nieuwe datum voor uitvoering van de werkzaamheden zal 26 juni 2019 zijn en duurt één
dag. dan zal er ook op de juiste wijze zijn gecommuniceerd.
Vertrouwende hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
B.A. (Boudewijn) Koops
Civiel- en verkeerstechnisch werkvoorbereider

Van: Bas L. Verwaaijen <bas@lokaalliberaal.nl>
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 20:16
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
CC: ll@studiotijdgat.nl
Onderwerp: SPOED: Technische vragen afsluiting Reigerskamp
L.S.,
Op Facebook lezen we in de Facebookgroep Reigerskamp het volgende:
“Bij het bruggetje ter hoogte huisnr 66 staat, de wijk inrijdend, een bord dat op 23-6 de wijk is
afgesloten (van 7 uur tot 16.00 uur). Wanneer je de wijk weer uitrijdt, staat er een bord dat aangeeft
dat de wijk op 13-6 is afgesloten (zelfde tijd).
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is? Is hier een aankondiging van geweest, die ik
overduidelijk gemist heb?!”
Hierover heeft de fractie van Lokaal Liberaal de volgende technische vragen:
1. Wat voor afsluiting betreft het hier, in welk kader?
2. Hoe zijn de inwoners hierover geïnformeerd ?
3. Is de gehele wijk geïnformeerd? Zo nee, om welke straal rondom de werkzaamheden gaat het?
4. Is er een omleidingsroute? Zo ja, welke is dat en hoe wordt deze aangegeven?
5. Kunt u de twee verschillende data (13-6 en 23-6) nader toelichten? Welke van de twee is correct, of
gaat het om twee afsluitingen?
Met vriendelijke groet,
Bas Verwaaijen
Raadslid Lokaal Liberaal
0628347938

