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Vragen art. 12 RvO aan College/portefeuillehouder, betreffende plan IJzergieterij 
 
Tijdens de raadsvergadering van 21 januari is door de coalitiepartijen SGP, T@B en 
ChristenUnie een motie ingediend m.b.t. de ontwikkeling van bouwverkeer locatie 
IJzergieterij en die motie is met 13-4 aangenomen. 
In die motie (zie bijlage) wordt o.a. aangedrongen op zorgvuldigheid, wordt een 
faciliterend optreden van het College gevraagd en wordt gewezen op heldere 
communicatie met omwonenden. 
 
In een informatienota (vergadering 30-3-2021) wordt aangegeven wat is besproken 
met aannemersbedrijf Gebr. Blokland en daarin staat in een alinea op blz. 3 dat er bij 
AGB aandacht voor die zaken is gevraagd. 
Een laatste alinea op deze blz. gaat ook nog in op mogelijke schade door de bouw. 
 
Tenzij wij iets hebben gemist, is er daarna niets meer vernomen over hoe of wat AGB 
doet of zal doen om aan de bezorgdheid, die in de motie wordt verwoord, tegemoet 
te komen. 
 
Sinds januari wordt er op het IJzergieterij-terrein opgeruimd en is er regelmatig 
vrachtverkeer van en naar deze locatie, over de Rivierdijk. 
Enkele weken geleden is er namens AGB een briefje (zie bijlage) bij omwonenden 
bezorgd, met de mededeling dat er op het terrein werkzaamheden gaan 
plaatsvinden. 
Op de in de motie genoemde (3) punten wordt niet ingegaan, maar sinds begin 
februari is er duidelijk zeer regelmatig bouwverkeer (afvoer sloopmateriaal en 
aanvoer grondstoffen) over de Rivierdijk en wordt daarvoor ook gebruik gemaakt van 
nieuwe verbindingen naar de Rivierdijk. 
 
Graag vernamen wij van het College, verwijzend naar de genoemde motie: 
- zijn alle partijen doordrongen van de noodzakelijke zorgvuldigheid  
- wat is er met AGB afgesproken over bouwverkeer 
- hoe speelt de gemeente als wegbeheerder in op dit bouwverkeer 
- in hoeverre is aan en afvoer van materialen over water serieus onderzocht 
- wat heeft overleg met Rijkswaterstaat en Waterschap opgeleverd 
- zijn er heldere afspraken m.b.t. bouwverkeer 
- hoe ziet het College toe op het maken van heldere afspraken 
- wat is afgesproken m.b.t. communicatie met omwonenden 
 
 
Met vriendelijke groet 
Namens PvdA-gemeenteraadsfractie 
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