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O Wijnhoven

Geachte heer Verheesen,
Op 14 juni 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voorde
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
Bovenste Eind.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
De werkzaamheden aan het Bovenste Eind worden bijna afgerond en het werk opgeleverd. In nauw
en goed overleg met de aanwonenden zijn deze werkzaamheden uitgevoerd. Buurtbewoners
hebben ons opmerkzaam gemaakt op een onveilige situatie aldaar.
Wij gaan er van uit dat deze situatie tijdelijk is.
Vraag 1:
Antwoord:

Wat is de reden van deze tijdelijke situatie?
De tijdelijke situatie waar u naar verwijst is inmiddels opgelost.

Vraag 2:
Antwoord:

Welke maatregelen heeft het college ondernomen om deze tijdelijke situatie
op te heffen?
Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3:
Antwoord:

Wanneer denkt het college de geplande eindsituatie te realiseren?
Zie antwoord vraag 1.

Vraag 4:
Antwoord:

Voor wiens rekening komen deze extra werkzaamheden?
Het betreft geen extra werkzaamheden, deze werkzaamheden zijn opgenomen in
het bestek c.q. opdracht aan de aannemer.

Vraag 5:

Waarom is niet gekozen voor een veiligere tijdelijke situatie dan het plaatsen
van borden?
Zie antwoord vraag 1.

Antwoord:
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Vraag 6:
Antwoord;

Waarom is over deze situatie niet gecommuniceerd met de buurtbewoners
zoals in het voortraject ?
Omdat het werk nog in uitvoering was en het vooruitzicht dat het trottoir op korte
termijn aangelegd kon worden Is e.e.a. niet direct (middels een bewonersbrief)
gecommuniceerd aan de buurt. Wel is dit gecommuniceerd c.q. besproken met
(een lid van) de bewonerscommissie. Buurtbewoners die de gemeente (op het
werk) hierover (actief) benaderden zijn (mondeling) wel over de situatie nader
geïnformeerd.

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,
burgemeest(

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

dr. ..VV.M.M.J. Hessels
bur|j|emeester
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