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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door John Boere en Job van Meijeren van de Fractie van het CDA 
over onderhoud aan de Overzicht in Kamerik. 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Herkent het College zich in het ontstane beeld dat project en de communicatie niet gemakkelijk 
verlopen? 

Antwoord: Ja, wij herkennen ons in het beeld dat het project niet soepel verloopt. De communicatie met de 
betrokken inwoners is naar onze mening goed geweest. 

Vraag 2. Hoe kan het dat de onderzoeken vooraf toch niet hebben kunnen voorkomen dat het project 
spoedig moest worden stilgelegd, de problematiek moet inmiddels toch bekend zijn na 
onderzoeken en eerdere reconstructies? 

Antwoord: De problemen met de planning van het project zijn grotendeels terug te voeren op 
afstemmingsproblemen met Stedin. We moeten helaas vaststellen dat Stedin een lastige partner 
is als het gaat om het opstellen en afstemmen van projectplanningen en het voeren van 
projectoverleg. 

Vraag 3. Op welke wijze is de samenwerking met de nutsbedrijven verlopen? 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. De samenwerking met andere nutsbedrijven, met name Vitens 
maar ook KPN en Ziggo, verloopt aanzienlijk soepeler. 

Vraag 4. Welke gevolgen heeft het uitstel voor de kosten van het project? 

Antwoord: Het uitstel leidt tot nu toe tot een extra kostenpost van ongeveer 6 60.000,-. Dat is ongeveer 3Vo 
van het projectbudget. Wij onderzoeken of wij deze extra kosten op Stedin kunnen verhalen. 
Mocht het totale project na afsluiting tot een overschrijding leiden, dan zullen we dat uw raad tijdig 
melden. 

Vraag 5. Wordt het project geëvalueerd? Op welke wijze kan in de toekomst worden voorkomen dat 
opnieuw zoveel vertraging optreedt gedurende de voorbereiding van een project? 

Antwoord: Ja, dit project zal geëvalueerd worden. De met Stedin gemaakte afspraken zullen daarbij tegen 
het licht gehouden worden. 



Vraag 6. In hoeverre is de informatievoorziening naar de inwoners in de tussentijd voldoende geweest ten 
aanzien van de ontwikkelingen en knelpunten? 

Antwoord: De bewoners zijn voorafgaand aan het project geïnformeerd tijdens een bewonersavond en 
hebben een planningsbrief van de aannemer ontvangen. Op 15 september hebben wij een 
inloopavond inzake de planning belegd. Toen het werk begin oktober werd stilgelegd, zijn de 
betrokken bewoners de volgende dag schriftelijk door de aannemer geïnformeerd en enkele 
dagen later door de gemeente. Begin november hebben wij wederom een brief aan de betrokken 
inwoners gestuurd met de nieuwe planning. Ook het dorpsplatform is betrokken. 

Vraag 7. Hoe wordt geborgd dat overlast voor de omwonenden beperiŭ blijñ nu wordt gewerkt in de 
winterperiode? 

Antwoord: Wij zullen de aannemer aansturen op het zo veel mogelijk beperken van de overlast. In de 
periode rond kerst, wanneer het werk enige tijd stilligt, zal de sleuf in het trottoir tijdelijk worden 
gedicht en het trottoir worden hersteld. 
Omdat dit - ook zonder het uitstel - een omvangrijk werk is, is een zekere mate van overlast niet 
te voorkomen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer 15.024741 

De secretaris 

drs. M.H.J. van Ķťuü&ĵéŕgen MBA 

De burgermeest 
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A R T I K E L 40 V R A G E N 

Onderhoud aan o.a. Overzicht Kamerik 

In Kamerik staat al enige tijd het onderhoud aan de wegen Overzicht, Overstek, 
Voorhuis, Hallehuis, Spijkerlaan en Mijzijde op de planning. Dit voorjaar zou er worden 
begonnen met het uitvoeren van de reconstructie van deze wegen. Uiteindelijk is nu 
het bijna winter wordt de schop in de grond gegaan. 

Uit informatie van inwoners en de aannemer blijkt dat in het voorjaar al bekend was dat de 
reconstructie ingewikkeld zou worden. Herhaaldelijk (zie bijlagen) is aangekondigd dat nu 
toch echt met de reconstructie zou worden begonnen. Bewoners werden in het voorjaar 
geïnformeerd dat werkzaamheden zouden aanvangen, daarna hoorde men de hele zomer 
niets. In september begon het werk ook daadwerkelijk, maar het werk werd stilgelegd omdat 
de leidingen van nutsbedrijven vastzitten in het asfaltpakket. Nu twee maanden later lijkt dit 
probleem toch nog te worden aangepakt, maar met de naderende winter voor de deur dient 
de aanpak toch nu wel voortvarend te worden opgepakt. 

Al met al verdienen de aanpak van dit project en de communicatie op deze wijze geen 
schoonheidsprijs. Dit terwijl vooraf bekend was dat het project ingewikkeld zou worden. Mijn 
fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Herkent het College zich in het ontstane beeld dat project en de communicatie niet 
gemakkelijk verlopen? 

2. Hoe kan het dat de onderzoeken vooraf toch niet hebben kunnen voorkomen dat het 
project spoedig moest worden stilgelegd, de problematiek moet inmiddels toch 
bekend zijn na onderzoeken en eerdere reconstructies? 

3. Op welke wijze is de samenwerking met de nutsbedrijven verlopen? 
4. Welke gevolgen heeft het uitstel voor de kosten van het project? 
5. Wordt het project geëvalueerd? Op welke wijze kan in de toekomst worden 

voorkomen dat opnieuw zoveel vertraging optreedt gedurende de voorbereiding van 
een project? 

6. In hoeverre is de informatievoorziening naar de inwoners in de tussentijd voldoende 
geweest ten aanzien van de ontwikkelingen en knelpunten? 

7. Hoe wordt geborgd dat overlast voor de omwonenden beperkt blijft nu wordt gewerkt 
in de winterperiode? 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording. 

John Boere en Job van Meijeren 

Bijlage 1: Brieven van de gemeente Z aannemer aan de inwoners 
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www.vanleeuwengww.nl 

Aan de bewoners van OverzichtOverstekVoorhuisHallehuisSpijkerlaanMijzijde in Kamerik 

d. d. 1692015 

Onderwerp: l e bewonersbrief 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij willen wij u graag informeren over de werkzaamheden 'Reconstructie OverzichtSpijkerlaan 
e. o.' te Kamerik. 

Op 21 september 2015 start Aannemingsbedrijf van Leeuwen uit Harmeien met de werkzaamheden 
aan het werk 'Reconstructie OverzichtSpijkerlaan e.o.' in Kamerik. 

Kort samengevat gaan de volgende werkzaamheden plaatsvinden: 

« Opbreken verhardingen; 
m Gedeeltelijk verwijderen oud r iool; 
« Aanbrengen PVC hemelwaterriool en vuilwaterriool; 
« Aanbrengen kabels en leidingen door de nutsbedrijven; 
» Aanbrengen verhardingen; 
« Aanbrengen straatmeubilair. 

Wij gaan de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren. In tegenstelling to t eerder berichtgeving is de 
fasering aangepast. De huidige fasering is in samenspraak met de nutsbedrijven to t stand gekomen. 

Wat betekent dit voor u als eigenaar/ bewoner: 

Vanaf 21 september gaan we starten met fase 1, de faseringen zijn als bijlage bij deze informatiebrief 
ingesloten. 

De voorlopige planning is als volgt: 

Voor de opbreek  riool en ti jdelijke verhardingswerkzaamheden: 

» Fase 1: 21 sept 19 okt 2015 
« Fase 2:19 okt  1 6 nov 2015 
» Fase3 :16nov 17 dec2015 
« Fase 4 : 4 j a n  1 0 feb 2016 
« Fase 5 : 10 feb  3 maart 2016 
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Belangrijke informatie: 

Voorafgaande aan rioleringswerkzaamheden zal het groen in het openbaar gebied worden 
verwijderd. 

Zoals tijdens de informatieavond is gemeld, dienen de eigenaren zelfde eerste 1,50 m van hun tuin 
vrij te maken, zodat wij de uitleggers van het hemelwaterriool en de uitlegger van het vuilwaterriool 
met controleput, kunnen aanleggen. Het controleputje van het vuilwaterriool wordt ca. 0.50 m over 
de erfgrens geplaatst. 
Als bijlage is de aansluitschets bijgevoegd waarop staat aangegeven welke werkzaamheden de 
aannemer uitvoert en welke de eigenaren zelf moet (laten) uitvoeren betreffende de 
werkzaamheden in de tu in. 
In tegenstelling to t hetgeen op de inloopavond is vermeld wordt de vuilwaterrioolaansluiting op 
kosten van de gemeente tot aan de gevel aangesloten. De gemeente verzorgt het opbreken en weer 
herstraten van de bestrating ter hoogte van de te verwijderen en weer aan te sluiten riolering over 
een breedte van 1 m gerekend van erfgrens to t gevel. Wilt u de rest van de tu in ook ophogen dan 
wordt grond en zand voor ophoging door de gemeente beschikbaar gesteld, verwerking van het zand 
en/of grond dient u zelf uit te voeren of laten uitvoeren. Dit geldt tevens voor de beplanting 
opnemen en herplanten. Deze kosten zijn eveneens voor de eigenaren ļ bewoners. Er wordt op uw 
perceel ook een aansluiting van het hemelwaterriool aangeboden. Het is aan u of u het 
regenwaterriool via deze aansluiting wilt aansluiten. Ook deze kosten zijn voor eigen rekening. 

Wij gaan in de l
e fase bekijken hoe de conditie van de huisaansluitingen is. Mocht blijken dat de 

huisaansluiting nog in goede staat is en op de juiste hoogte ligt dan koppelen wij uw huisaansluiting 
pas om net voordat de nutsbedrijven hun nieuwe aansluitingen in uw woning gaan brengen. Op deze 
manier hoeft het pad naar uw voordeur maar 1 keer open. 

Uiteraard kunnen wij de werkzaamheden in en om de tu in, die u als eigenaar moet uitvoeren, voor u 
verzorgen. 

U kunt dan contact opnemen met onze uitvoerder Jan Willem van Bemmel. 
Van te voren worden dan de werkzaamheden besproken en zal samen met u als eigenaar een 
totaalprijs worden afgesproken voor de uit te voeren werkzaamheden. 

Nutsbedrijven: 
De nutsbedrijven gaan ook de huisaansluitingen vervangen. Deze werkzaamheden beginnen ca. 12 
weken na aanleg van de riolering (zettingsperiode). Zoals eerder in deze informatiebrief gemeld 
wordt uw riool net voor aanvang van de nutswerkzaamheden aangesloten op het hoofdriool. Voor de 
nutswerkzaamheden zult u door de aannemer van de nutsbedrijven op de hoogte worden gehouden. 



L AANNEMINGSBEDRIJF 

www. vanleeuwengww.nl 

Aan de bewoners van OverzichtOverstekVoorhuisHallehuisSpijkerlaanMijzijde in Kamerik 

d.d. 08102015 

Onderwerp: l e informatiebrief 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij willen wij u graag informeren over de voortgang 'Reconstructie OverzichtSpijkerlaan e.o.' te 
Kamerik. 

Op 21 september 2015 zijn wij gestart met de werkzaamheden aan het werk 'Reconstructie 
OverzichtSpijkerlaan e.o.' in Kamerik. 

Tijdens de l
e fase is gebleken dat de bestaande kabels en leidingen (gas en water) strak onder en in 

de puinfundering liggen. 

Om het riool aan te kunnen leggen is het noodzakelijk dat de puinfundering geheel is verwijderd. 
Door de aanwezigheid van de in bedrijf zijnde kabels en leidingen is het naar onze mening niet 
verantwoord om de puinfundering te verwijderen zonder kabel en leidingen schade's. 

In overleg met de nutsbedrijven en de Gemeente Woerden hebben wij besloten het werk stil te 
leggen tot er een veilige manier is gevonden om de fundering te verwijderen. 

U wordt volgende week door de Gemeente Woerden geïnformeerd over de gevolgen en de 
voortgang van de werkzaamheden. 

Wij zullen de komende dagen nog aanwezig zijn om extra proefsleuven te maken om zo inzichtelijk te 
maken hoever de puinfundering van de rijbaan nog doorloopt in de trottoirs. 

Ook zullen wij het gefreesde vak van fase 1 met menggranulaat aanvullen en de weg weer 
openstellen voor gebruik. 

Wij willen u alvast bedanken voor uw begrip en houden u via onze website www.vanleeuwengww.nl 
op de hoogte. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendeļjįke groet, 
Aannernerśbfeärijf van Leeuwen G.W.W. rijf Aanne 

van Leeuwen ttñvan Leeuwen 

Directeur 
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Geachte bewoner, 

Hierbij willen wij LI informeren over de voortgang van de reconstructiewerkzaamheden in uw straat. Tijdens 
deze reconstructie wordt het riool vervangen en de nutsbedrijven leggen een nieuw netwerk, inclusief 
huisaansluitingen, aan. O m deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, moeten verharding en fundering 
van de weg worden verwijderd. 

Beschadigde leidingen 
Op 21 september j l . is gestart met het verwijderen van de verharding en fundering op het Overzicht nabij het 
Hallehuis. 
Tijdens het verwijderen van de fundering bleek dat de kabels en leidingen niet overal in het tracé op de 
diepte lagen die uit een eerder onderzoek was vastgesteld. Hierdoor zijn ti jdens het verwijderen van de 
fundering de kabels en leidingen verschil lende keren beschadigd. O m te voorkomen dat er dagelijks 
storingen optreden door breuk aan de kabels en leidingen is in overleg met de nutsbedrijven besloten dat zij 
nu eerst het nieuwe netwerk aanleggen. Daarna wordt het nieuwe riool aangelegd waarna de straten weer 
worden verhard. 

Planning 
De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten vermoedeli jk half november 2015.De nutsbedrijven 
werken op dit moment aan de precieze planning. Zodra wij deze planning hebben ontvangen, kunnen wij u 
vertellen wanneer de f i rma van Leeuwen de reconstructiewerkzaamheden aan de straten hervat. 

Bereikbaarheid 
De gedeeltelijk verwijderde fundering op het Overzicht is inmiddels vervangen door menggranulaat. Dit is 
een tijdelijke oplossing zodat het verkeer weer gebruik kan maken van de weg. De gemeente doet er alles 
aan om de veiligheid t i jdens de werkzaamheden te garanderen. 

O ŗ a!tc ìiívorinĶen LTI 
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ţlļįįimwt inkoiipviH.r-
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W o e r d e n , 
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Geachte bewoner, 

Graag informeren wij u over de voortgang van de reconstructie-werkzaamheden in uw straat. 

De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten op maandag 23 november aanstaande. Als voorbereiding 
start de firma van Leeuwen maandag 9 november met het realiseren van een nutstracė in de trottoirs. 

Tot aan de kruising Overzicht I Spijkerlaan betekent dit voor u: 
» Trottoirtegels worden verwijderd en opgeslagen; 
« Firma van Leeuwen graaft een kabel en leiding sleuf en vult dit met een licht ophoogmateriaal. De 

sleuf gaat 0.5 m door de erfgrens heen naar de woning toe; 
* Indien nodig wordt al een gedeelte van de tuin deels opgehoogd; de tuin met grond en het pad met 

zand; 
» Vanaf de kabel en leiding sleuf worden loopschotten naar de voordeur gelegd; 
« Vanaf het maken van de kabel en leidingsleuf totdat de nieuwe kabels en leidingen en de nieuwe 

huisaansluit ingen gemaakt zijn, ligt er geen verharding op de kabel en leiding sleuf. Op de website 
van Firma van Leeuwen kunt u de planning van het werk volgen, hierbij de link: 
http://www.vanleeuwengww.nl/reconstructiekamerik2/ 

» Hierna worden de bestaande tegels teruggelegd 
» Het definitieve trottoir wordt pas aangebracht nadat de r ioolwerkzaamheden inclusief de 

zettingsperiode van 12 weken zijn afgerond. 

Hieronder ziet u de fasering van het project. De weersomstandigheden kunnen een nadelige invloed op de 
planning hebben, deze kunnen wij niet inschatten. 

Woerden, 
hoofdstad van het 
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4 november 2015 
R. Mulder 
Reconsructiewerkzaamheden in uw straat. 
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Wij vragen uw begrip voor deze ongewenste omstandigheden en houden u op de hoogte van de voortgang 
van de werkzaamheden. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 

b/a " ' 
R. Mulder 
Projectleider Realisatie en Beheer 
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KAMERIK 
RECONSTRUCTIE OVERZICHTSPIJKERLMN 
Oplossing part icul iere tu inen 
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