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Onderwerp Toegang brug BigGym

Betreft het een

raadsvoorstel/raadsmededeli ng in de cycl us?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Lok

Schriftelijke vraag

Tijdens de laatste commissievergadering in september 2016 zei de wethouder dat er overleg is met
eigenaren van het perceel waar het betreffende bruggetje op aansluit. Navraag leert ons dat aan
de ene kant de eigenaar de gemeente zelf is en aan de andere kant is de eigenaar de verhuurder
aan BigGym. Aan de zijde van de BigGym is de bestrating 100% in orde en volgens onze informatie
ligt er noch bij de verhuurder noch bij BigGym zelf een bezwaar tegen inname gebruik brug. Ze
juichen het zelfs toe.

We hebben tevens begrepen dat de bewoners aan de andere kant bezwaar hebben tegen het
in gebruik nemen van de brug in verband met veruvachte overlast door parkeren en drukte. Hoewel
wij snappen dat elke verandering wennen is, vragen wij ons af of deze bezwaren formeel zijn
ingediend en op grond waarvan en wij vragen ons af waarom de wethouder ons hierover niet heeft
geïnformeerd?

Wij hebben de volgende vragen

1. Welke informatie in de inleiding is onjuist, waarom?
2. Ztln er formele bezwaren ingediend, welke, door wie en bij wie?
3. Wanneer gaat de brug welopen?

Met vriendelijke groet,

Ton Schijvenaars, Nieuwe Democraten
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

De 'aanname' dat het overleg met de eigenaren gestart is naar aanleiding van ingediende
bezwaren is onjuist, alsmede de vraag waarom de wethouder u hierover niet geinformeerd
heeft. Voor het waarom, zie beantwoording vraag2.

Nee, er zijn geen formele bezwaren ingediend. Formele bezwaren kunnen ingediend worden,
binnen 6 weken, nadat een besluit genomen is. De brug is al 49 jaar afgesloten na het
collegebesluit van 19-7-1967. Tot op heden zijn er geen nieuwe besluiten over het afsluiten/
openen van de brug genomen.

Of, en wanneer, de brug opengaat is afhankelijk van de resultaten van het overleg met de
eigenaren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

H lege van Bu en wethouders,

Wethouder Bereikbaarheid en Mobititeit


