CDA
Hardinxveld-Giessendam, 19 oktober 2017
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 26 juli 2017 en beantwoord
in uw brief van 30 augustus 2017, leg ik u de volgende vraag over deze situatie voor.
Naar aanleiding van de beantwoording van mijn eerdere vraag in uw brief van 30
augustus 2017 wil ik opmerken dat ik het juister vind indien u in de beantwoording in
uw brief de door mij gestelde vraag volledig opneemt en niet gedeeltelijk citeert.
Voor de vakantieperiode heeft het college een bewonersavond en een enquête
gehouden over de verkeersproblematiek aan de Nieuweweg. Tijdens deze
bijeenkomst in De Parel is de toezegging gedaan de uitkomsten van de enquête na
de vakantieperiode met de belanghebbenden te delen door middel van een
nieuwsbrief.
Inmiddels is geruime tijd verstreken na het houden van de enquête en de
vakantieperiode.
Zoals u wellicht weet heb ik regelmatig overleg met de bewonersvereniging aan de
Nieuweweg of met individuele bewoners aan de Nieuweweg.
Overleg met één van de bewoners leerde mij dat er tussen een bewoner en het
onderzoeksbureau EFDRIE, dat de bewonersavond heeft georganiseerd en ook de
enquête heeft uitgevoerd, contact heeft plaatsgevonden. Uit dit contact bleek dat het
conceptrapport al enige tijd bij de gemeente is, maar dat er in overleg met de
gemeente nog “aan geschaafd moest worden” voordat dit een definitieve vorm krijgt.
Mijn vragen zijn:
- Waarom duurt het zo lang voordat de bewoners aan de Nieuweweg, volgens
toezegging, geïnformeerd worden door middel van een nieuwsbrief over de
uitkomst van de gehouden enquête?
- Waaruit bestaat het “schaven aan het conceptrapport”?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.
Namens de fractie van CDA,
Wim de Ruiter

