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bijlage(n)

betreffende

Artikel 43-vragen inzake uitvoering werkzaamheden Groot Onderhoud Stationsbuurt en
Groene Kruis.

Geachte mevrouw Sanders en heren Julicher en Tobben,
Ter beantwoord¡ng van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot
uitvoering werkzaamheden Groot Onderhoud Stationsbuurt en Groene Kruis delen wij u, met
opneming van de inleiding, het volgende mede.

lnleiding
Op 28 november 2017 is een inspraakavond gehouden waarbij het definitief ontwerp in concept is
gepresenteerd. Hierdoor is bij de bewoners een veruachtingspatroon geschapen dat er voortgang in
het project zat en op korte termijn wordt gestart met de uitvoering. Omdat de verwachtingen niet zijn

ingevuld en ondertussen een 'lappendeken' van reparaties aan het wegdek ontstaat is er
onduidelijkheid wanneer het project van start gaat. De bewoners vragen zich af of er überhaupt nog
sprake is van een doorgang van het project.

Vraag

l.

Kunt u zich deze zorgen van de bewoners voorstellen?

Antwoord.

Ja.

Vraag2.

Waarom is er tot op heden nog niet gestart met de werkzaamheden?

Antwoord.

Tijdens de gememoreerde inspraakavond is aangegeven dat naar verwachting in
augustus 2018 met de uitvoering kon worden begonnen. Na herberekening van de
kosten werd duidelijk dat er sprake is van een flinke overschrijding van de
beschikbare middelen. De oorzaak ligt voor een groot deel in de aantrekkende
markt waardoor uitvoeringskosten hoger uitvallen, en doet zich bij meerdere
projecten voor. Er wordt gezocht naar oplossingen, waaronder bijv. herprioritering,
en verwacht wordt dat er eind 2018 meer duidelijkheid zalz¡n.
Op de site van de gemeente staat dat er gestart gaat worden in januari 201g.
Hoe reëel is dit tijdspad?
Start uitvoering in januari 2019 is niet meer reëel en afhankelijk van verdere
besluitvorming. Wtj passen de informatie op de site aan.

Vraag 3.
Antwoord.
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Vraag 4
Antwoord

Wordt hierover nog naar de bewoners toe gecommuniceerd? Wanneer en
hoe?
Ja, de bewoners worden na besluitvorming of tussentijds over de stand van zaken
geïnformeerd.

Vraag 5.

Wanneer zijn de inwoners voor het laatst geihformeerd?

Antwoord

De bewoners van de Prinses Julianastraat in de Groenekruisbuurt zijn in maart
2018 geÏnformeerd over de reconstructie van hun straat. ln de zomer van 2018 zijn
met de bewoners van de Stationsbuurt zogenaamde 'keukentafelgesprekken'
gehouden.

Vraag 6.

Bent u van mening dat een verandering in de planning aan de bewoners van
de wijken had moeten worden medegedeeld? Zeke¡ wanneer u zoals in de
projectbrief suggereert, burgerinitiatief op prijs stelt?
Ja, die mening delen we met u.

Antwoord.

van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden
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