RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording irtikel 40 vragen
15R.00379
gemeente
WOERDEN

Van:

college van burgemeester en wethouders

Datum

16 juni 2015

Portefeuillehouder(s)

: wethouder Stolk

Portefeuille(s)

: Verkeer

Contactpersoon

:

F. Pleket

Tel.nr.

:

8327

E-mailadres

Onderwerp:

Gemeente Woerden

15R.00379

pleket.f@woerden.nl

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Kees Werelts
van de Fractie van Inwonersbelangen
over de verkeerssituatie Barwoutswaarder

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1.
Onderkent het College de situatie zoals omschreven door de bewoners in hun brief aan de Raad en
verwoordt bij hun inspreken tijdens de Commissievergadering?
Antwoord
Ja
Vraag 2.
Het frequente vrachtverkeer van en naar het industrieterrein Nieuwerbrug is een gegeven. Welke duurzame
lange termijn oplossingen staat het College voor en op welke termijn denkt het College die te kunnen
realiseren?
Antwoord
Ten opzichte van een aantal jaar geleden is er sprake van een afname van de verkeersintensiteit.
Indien de Raad dat wenst zullen wij met een voorstel komen voor een duurzame lange termijn oplossing. In
dat voorstel zullen wij dan ook de daarbij behorende financiële consequenties aangeven.
Vraag 3.
Welke ad hoe oplossingen stelt het College voor om de tijd naar de structurele oplossingen te
overbruggen?
Antwoord
Wij stellen voor dit vraagstuk geen ad hoe maatregelen voor.
Vraag 4.
Hoe en wanneer gaat het College het overleg met de bewoners vorm geven?
Antwoord
Dat gaan wij doen als we de inwoners ook reëel iets kunnen bieden.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 15.010050
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Aan het College
Aan de leden van de Raad
Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van de fractie van Inwonersbelangen inzake verkeerssituatie Barwoutswaarder. Conform
het Reglement van Orde heeft het college dertig dagen (17 juni 2015) om de vragen te bantwoorden.
Met vriendelijke gro et,
E r w i n Geldo rp | raadsgrīffier | G e m e e n t e Wo erden
en interim-raadsgriffier | G e m e e n t e O u d e w a t e r
Postbus 45, 3440 AA W oerden | Biekertjlaan 14, 3447 GR W oerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 IE geldorp.e@woerden.nl Į raadsqriffie(3)woerden.n l
W qemeenteraad.woerden.nl
aanwezig: ma, di, wo, do

8 MEI 2015
Beh. Ambt
Streefdat

Afschr.
B.V.O.

Gemeente Woerden

Ŕegislrafiedatum:
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

1

15.010050

19/05/2015

Inwonersbelangen M
Aan:
Van:

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Woerden
Fractie Inwonerbelangen

Betreft: Art. 40 vragen verkeerssituatie Barwoutswaarder
Woerden, 17 mei 2015

Geacht College;
Inwonerbelangen heeft kennis genomen van de aandacht die de bewoners van
Barwoutswaarder vragen voor de verkeerssituatie op de weg Barwoutswaarder -en de
consequenties ervan voor de verkeersveiligheid, de kwaliteit van de weg en de berm- en
de zorg die men uitspreekt m.b.t. het ontstaan van schade aan woningen. Dit hebben de
bewoners in een brief van 12 mei j.l. opnieuw aah ons laten weten.
Het is Inwonersbelangen helder dat de situatie niet makkelijk op te lossen valt. Echter
helemaal niets doen is ook geen optie. Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende
vragen aan het College:
1.

Onderkent het College de situatie zoals omschreven door de bewoners in hun
brief aan de Raad en verwoordt bij hun inspreken tijdens de
Commissievergadering?

2.

Het frequente vrachtverkeer van en naar het industrieterrein Nieuwerbrug is een
gegeven. Welke duurzame lange termijn oplossingen staat het College voor en
op welke termijn denkt het College die te kunnen realiseren?

3.

Welke ad hoe oplossingen stelt het College voor om de tijd naar de structurele
oplossingen te overbruggen?

4.

Hoe en wanneer gaat het College het overleg met de bewoners vorm geven?
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