
CDA 
Hardinxveld-Giessendam, 22 februari 2018 
 
Betreft: schriftelijke vraag ex. art. 12 Reglement van Orde  
 

Geacht college, 
 
In vervolg op eerdere (ex. art. 12) vragen die ik namens mijn fractie heb gesteld over 
de verkeersoverlast op de Nieuweweg, voor het laatst op 19 oktober 2017, leg ik u 
de volgende vraag over deze situatie voor.  
 
Vorig jaar voor de zomer heeft het college een bewonersavond belegd en een 
enquête gehouden over de verkeersproblematiek aan de Nieuweweg. Tijdens deze 
bijeenkomst is toegezegd dat de uitkomsten van de enquête met belanghebbenden 
gedeeld zou worden in de vorm van een nieuwsbrief. In het rapport “Uitkomst 
onderzoek Nieuweweg” zijn de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van 
de Nieuweweg opgenomen. 
 
Per brief, gedateerd 27 december 2017, heeft u bewoners aan de Nieuweweg 
uitgenodigd voor een inloopavond tijdelijke maatregelen Nieuweweg. In de 
samenvatting van het genoemde rapport is de zinsnede opgenomen: “In de loop van 
november komen wij naar u toe om de uitkomst van het onderzoek met u te 
bespreken.” Blijkbaar heeft dit vorm gekregen in de uitnodiging van 27 december 
2017. 
 
Zoals u wellicht weet heb ik regelmatig overleg met de bewonersvereniging aan de 
Nieuweweg of met individuele bewoners aan de Nieuweweg. Naar aanleiding van 
deze overleggen stel ik u hierbij de volgende vragen:  
 
1. Waarom is tijdens de inloopavond op 31 januari 2018 de rapportage naar 
aanleiding van de enquête niet uitvoerig, dat wil zeggen puntsgewijze, besproken 
zoals tijdens de bewonersavond is toegezegd? 
2. In de samenvatting van de rapportage wordt gesteld dat de bewoners twee opties 
hebben genoemd, te weten een mogelijk tracé via het bedrijventerrein Nieuweweg 
naar de Sluisweg en de andere optie, via het te ontwikkelen gebied Middenwetering. 
In het eindrapport wordt aangegeven dat de overgrote meerderheid van de bewoners 
kiest voor optie B, namelijk over het bedrijventerrein naar de Sluisweg waardoor het 
groen behouden blijft. De andere varianten A, C en D, waar het nog te ontwikkelen 
gebied Middelwetering een rol in speelt, scoren aanzienlijk lager. 
A. Is het college naar aanleiding van bovengenoemde samenvatting de mening 
toegedaan dat beide opties evenveel gedragen worden door de bewoners? 
B. Waarom wordt er te snel voorbijgegaan aan de varianten van het omleiden van 
het vrachtverkeer over het industrieterrein Nieuweweg en de Sluisweg door deze als 
onwenselijk/onhaalbaar te bestempelen? Op de korte termijn is dit overigens wel de 
oplossing die met enkele aanpassingen snel te realiseren is. Heeft het 
onwenselijk/onhaalbaar bestempelen te maken met het feit dat de gemeente een 



intentieovereenkomst wenst aan te gaan met  de projectontwikkelaar over het 
beoogde gebied Middelwetering?  
 

3. Is het college bereid een pilot te houden waarbij een 30 km. zone wordt ingesteld 
op de Nieuweweg-Noord in combinatie met het weren van vrachtverkeer? 
4. In september/oktober 2017 is een meting uitgevoerd naar de verkeersbewegingen 
op de Nieuweweg. Kan ik inzicht krijgen in de resultaten van deze meting? 
 
Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 
 
Namens de fractie van CDA, 
Wim de Ruiter 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


