
 

 
   
 

 

Artikel 12 RvO VERVOLG vragen inzake verkeerssituatie/herstructurering Buitendams 

 

Indiener  : Paul Hoogstraten 

Vraag voor  : Portefeuillehouder 

Datum indienen : maandag 13 december 2021 

Onderwerp  : Verkeerssituatie/herstructurering Buitendams 

 

Op 1 november jl. hebben wij Artikel 12 vragen gesteld over de verkeerssituatie Buitendams. Op 2 

december hebben wij de beantwoording hiervan ontvangen. Naar aanleiding hiervan en het artikel in 

Het Kompas, hebben zich wederom bewoners bij ons gemeld. 

Dit is dan ook de reden, dat wij vervolgvragen willen stellen en hier zo spoedig mogelijk antwoord op 

willen hebben, namens de bewoners. 

Dhr. Van Wingerden heeft, blijkt nu, eind 2020 al handtekeningen ingezameld voor de aanleg van 

glasvezel. Deze zijn zowel bij de gemeente als bij KPN aangeboden. 

In de bijlage 2 foto’s van de aanleg van glasvezel ten behoeve van de nieuwbouw. 

• Waarom is er met de handtekeningen niets gedaan, terwijl u aangeeft dat dit kracht bijzet? 
• Waarom wordt niet meteen de gehele straat voorzien van glasvezel? 

 

De heer Van Termeij heeft in verband met de wateroverlast op nummer 103, 105 en 107, inmiddels 

contact gehad met de heer Pellegrom van de afdeling Wegenonderhoud. Hij heeft de situatie gezien 

en zal gaan vragen om maatregelen. De fundering van het huis wordt aangetast door vochtproblemen 

die het gevolg zijn van de slechte staat van het wegdek. Hiervoor zijn al vaker geen oplossing 

biedende maatregelen genomen. 

De heer Pellegrom is tijdens dit bezoek ook geconfronteerd met verkeer dat veel te hard rijdt en was 

niet op de hoogte van de verplaatsing van de herstructering. 

• Hoe kan het, dat hij dit niet weet? 
• Wat dent u op korte termijn hieraan te doen? 

• Is het echt niet mogelijk de situatie eerder op te pakken, aangezien dit ook voor 2022 is 
begroot? 

 

Wij vernemen graag uw antwoorden namens de bewoners. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Paul Hoogstraten 
Namens de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) 
 
 


