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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Job van Meijeren
van de Fractie van CDA
over Communicatie rondom projecten en groen

Woord vooraf:
Vanwege vakanties ontvangt u de antwoorden op deze vragen enkele dagen na het verstrijken van de
daarvoor geldende termijn.
Beantwoording van de vragen:
Vraag 1. Kunt u aangeven hoe het komt dat er voor de bewoners het beeld ontstaat dat er geen actie wordt
ondernomen op beide klachten?
Antwoord: Nee, wij zijn van mening dat wij voldoende en op de juiste wijze reageren op meldingen en
klachten.
Vraag 2. Is het beeld juist dat er in de uitvoering van de projecten onduidelijkheid kan ontstaan tussen de
communicatie tussen de uitvoerder ter plaatse en de verstrekte informatie vanuit het stadhuis?
Antwoord: Nee, daarover worden tussen gemeente en aannemer goede afspraken gemaakt. .
Vraag 3. Het CDA denkt dat de gemeente een verbeterslag kan maken in de communicatie met de burgers
rondom projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte. Is het College dit met het CDA van mening?
Zo ja, hoe denkt u dit aan te pakken?
Antwoord: Wij zijn van mening dat wij goed communiceren over de projecten; daar hebben we de afgelopen
periode ook stevig op ingezet. Dat neemt niet weg dat er altijd incidenten blijven, waar wij alert op moeten
reageren.
Vraag 4. Op welke termijn kan het College de raad informeren over het beleid ten aanzien van de
communicatie tussen burger en gemeente rondom de openbare ruimte opdat we hierover nader met elkaar
in gesprek kunnen gaan?
Antwoord: Met de beantwoording van deze vragen staat het u vrij dit onderwerp te agenderen. Wij gaan
graag het gesprek met u aan.
Vraag 5. Bent u bekend met beide geschetste situaties en bent u bereid hierin een passende oplossing te
vinden en deze te communiceren met omwonenden?
Antwoord: Ja, dat is inmiddels ook gebeurd.
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A R T I K E L 40 V R A G E N
Communicatie rondom projecten en groen
Vorig jaar juni heeft het CDA Woerden samen met Woerden Dichtbij de actie
#VerbeterWoerden vormgegeven. In een 'Verbeterboek' zijn toen 114 verbeterpunten
aangekaart. De opdracht hierbij was om 'kleine klachten in de openbare ruimte niet te
lang te laten liggen maar spoedig op te pakken. Nieuwe signalen geven echter aan dat
er nog verbetering mogelijk is.
In Zegveld heeft het C D A afgelopen een tweetal signalen gekregen van betrokken burgers
die dit ook op het stadhuis hebben aangekaart.
a.

De opengebroken Middenweg in Zegveld zorgt voor overlast van omwonenden in de
vorm van opwaaiend stof. Bovendien wordt er te hard gereden. Het driemaal per
week nat maken is onvoldoende volgens omwonenden. Op deze klacht is geen actie
ondernomen (foto's 1 en 2).
b. De heggen langs de Hoofdweg moeten gesnoeid worden, ze zorgen nu voor
verkeersonveilige situatie doordat het zicht vanaf de inritten beperkt is. Inmiddels
hebben bewoners zelf het mes erin gezet met een diverse uitkomst (foto's 3 en 4).

De C D A fractie heeft daarom de volgende vragen:
1. Kunt u aangeven hoe het komt dat er voor de bewoners het beeld ontstaat dat er
geen actie wordt ondernomen op beide klachten?
Bij de opengebroken Middenweg hebben bewoners de informatie gekregen dat de weg in
november bestraat zal worden. De gemeente antwoordde dat dit in september reeds zal zijn.
2.

Is het beeld juist dat er in de uitvoering van de projecten onduidelijkheid kan ontstaan
tussen de communicatie tussen de uitvoerder ter plaatse en de verstrekte informatie
vanuit het stadhuis?

Het C D A denkt dat de gemeente een verbeterslag kan maken in de communicatie met de
burgers rondom projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte?
3.
4.

Is het College dit met het C D A van mening? Zo ja, hoe denkt u dit aan te pakken?
Op welke termijn kan het College de raad informeren over het beleid ten aanzien van
de communicatie tussen burger en gemeente rondom de openbare ruimte opdat we
hierover nader met elkaar in gesprek kunnen gaan?

Verder hebben we ten aanzien van de geschetste cases nog een aantal vragen om
duidelijkheid te verschaffen naar de burgers:
5. Bent u bekend met beide geschetste situaties en bent u bereid hierin een passende
oplossing te vinden en deze te communiceren met omwonenden?
Wij hopen op uw spoedige beantwoording van bovenstaande vragen en een voortgaande
verbetering en aanpak van de aangekaarte situatie.
Namens de C D A fractie,
Job van Meijeren
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