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O. Wijnhoven

Geachte heer Van Gellecom,
Op 2 september 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
communicatie rondom wegwerkzaamheden in Maria Hoop
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding:
Tot ons hebben zich enkele geïrriteerde burgers van de kern Maria Hoop gewend. Er wordt
melding gemaakt van wegwerkzaamheden aan de Hertestraat/Schellaertstraat zonder
communicatie vooraf met de buurtbewoners, welke tot behoorlijke overlast heeft geleld.
Volgens onze inlichtingen Is er pas nadat enkele buurtbewoners hun ongenoegen hebben
geuit bij de gemeente een informatiebrief gestuurd naar een selecte groep omwonenden.
Vraag 1:

Antwoord:
Vraag 2:

Antwoord:

Bent u het met ons eens dat bij weg- of andere werkzaamheden welke
kunnen lelden tot overlast de betrokken buurtbewoners adequaat en tijdig
dienen te worden geïnformeerd?
Ja.
Waarom heeft adequate en tijdige communicatie c.q. informatievoorziening
van betrokken omwonende aan Hertestraat/Schellaertstraat te Maria Hoop
niet plaats gevonden?
De bewoners van de 2 woningen in het zijweggetje van de Hertestraat hebben
vooraf een informatiebrief ontvangen en hier is ook persoonlijk contact mee
geweest door de aannemer en hier zijn gepaste afspraken mee gemaakt over de
uitvoering. Bij de kleinschalige werkzaamheden in de rijbaan van
Hertestraat/Schellaertstraat zijn de direct aanwonenden ook geïnformeerd door de
aannemer middels een bewonersbrief. De aannemers hebben in hun opdracht
zitten dat, bij mogelijke overlast of beperkte bereikbaarheid, de direct aanwonenden
hierover worden geïnformeerd.
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Vraag 3:
Antwoord:
Vraag 4:
Antwoord:

Deelt u onze mening dat de communicatie en Informatievoorziening van de
gemeente hier tekort heeft geschoten en niet de schoonheidsprijs verdiend?
Informatievoorziening is er wel geweest maar als blijkt dat dit niet geheel goed of
onvoldoende is gedaan dan is er ruimte voor verbetering.
Bent u bereid om In de toekomst blj dergelijke (weg) werkzaamheden welke
voor overlast kunnen zorgen, de omwonenden vooraf en tijdig te Informeren?
De overlast voor de direct aanwonende bij dit soort kortstondige werkzaamheden is
beperkt maar dit neemt niet weg dat de bewoners goed en tijdig geïnformeerd
dienen teworden.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

<

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

drs. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester
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