
From: Raadsgriffie
Sent: dinsdag 28 april 2020 08:45:02
To: Gemeentehuis
Cc:
Subject: art. 42-vragen Inwonersbelangen 'Communiceren we nog met elkaar?'
Attachments: Artikel 42 Communiceren we nog met elkaar.pdf

Aan het college

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van Inwonersbelangen , ‘Communiceren we nog met elkaar?’.
Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 28 mei a.s.).

Met vriendelijke groet,
Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
 Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
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Artikel 42 vragen 
Communiceren we nog met elkaar? 

 

 

Inleiding 
 
Als beheerder van de openbare ruimte voert de gemeente de regie en de coördinatie 
bij de aanleg van kabels en/of leidingen van netbeheerders. De coördinatie heeft als 
doel zorg te dragen voor de veiligheid, de beperking van de overlast, het bevorderen 
van het voorkomen van schade en het borgen van de kwaliteit van de openbare 
ruimte. 
Het trottoir aan de Willem Alexander laan was net gereed, dag later werd het 
straatwerk weer open gebroken omdat er nog een kabel ingelegd moest worden. 
 

Hieronder afbeelding waar het straatwerk weer opnieuw is open gemaakt. 
 
 

 
 
 
Bron: Handboek-kabels-en-leidingen-woerden 

 
Onze vragen: 

 
1. Is het college het met INWONERSBELANGEN eens dat er beter 

gecommuniceerd moet worden met alle betrokkene uitvoerende partijen? 
2. Kan het college aangeven hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden? 

3. Is het college het met INWONERSBELANGEN  eens en kan en wil het college 
hierin actie ondernemen? 
 

 
Hendrie van Assem en Jeanet de Mari, Inwonersbelangen. 
 
Bij onduidelijkheden of gewenste toelichting graag contact opnemen met  
Jeanet de Mari (06-2973 3906) 
Hendrie van Assem (06 - 3913 7890) 
 

https://www.woerden.nl/bekendmakingen/handboek-kabels-en-leidingen-woerden
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