Aan College van Burgemeester en Wethouders gemeente Drimmelen
Betreft: Vraag ex. Art. 37 van het Reglement van Orde inzake Rondweg Hooge en Lage
Zwaluwe.
Lage Zwaluwe 25-11-2008.
Geacht College,
Naar aanleiding van de op 12-11-2008 gehouden brainstormsessie inzake
verkeersproblematiek Kerkstraat, Dorpstraat, Brugdam. En de behandeling R V Vrijstelling
Verzoek uitbreiden speelpaleis Belhamel te Lage Zwaluwe in de commissie
grondgebiedzaken 18-12-2007 heeft Onafhankelijke Groep Drimmelen de volgende vragen.
1. Is het juist dat de verkeersproblematiek al kenbaar is gemaakt bij het vorige college
dat er toezeggingen zijn gedaan, en dat deze in het archief niet terug zijn te vinden.
2. Zo ja, bent u het met ons eens dat er met toezeggingen zorgvuldiger moet worden
omgegaan, en gaat u ook maatregelen treffen om zorgvuldiger met toezeggingen
om te gaan.
3. Bent u het met ons eens (in zijn geheel gezien inclusief nieuwbouw project van
Woningstichting Goed Wonen), dat wij onjuist zijn geïnformeerd. Juist mede gezien
de vragen die gesteld zijn in de commissie grondgebiedzaken 18-12-2007 over de
smalle weg de verkeersbewegingen en de verkeersproblematiek.
4. Bent u het met ons eens dat deze verkeersproblematiek niet alleen veroorzaakt
wordt door bezoekers van de Belhamel, de boerenbedrijven en het
woningbouwproject, maar dat toch het smalle straatje en de inrichting van de straat
niet berekend is op de verkeersbewegingen.
5. Waarom zijn tijdens de behandeling van het vrijstellingsverzoek uitbreiden
speelpaleis Belhamel deze argumenten over de verkeersproblematiek als zodanig
van tafel geveegd dat er vooralsnog geen aanpassingen vereist waren. In uw
reactie heeft u namelijk kenbaar gemaakt indien in de toekomst verkeer en
parkeerproblematiek wel leidt tot problemen zal alsnog met de ondernemer naar
oplossingen worden gekeken waaronder eventuele ontsluiting via Brugdam.
6. Is het juist dat u als college nu net als de commissies eerder hebben geconstateerd
ook constateert dat er verkeersproblematiek in de Brugdam is.
7. Waarom wilt u alsnog aan de raad geld vragen voor een onderzoek in deze
verkeerproblematiek en waarom koppelt u deze aan de rondweg Hooge en Lage
Zwaluwe. Daar zijn immers al meerdere onderzoeken naar gedaan.
8. Bent u het met ons eens dat de middelen voor onderzoek naar de rondweg Hooge
Zwaluwe middels ombuigingen tijdens de begrotingsbehandeling van 6-11-2008 zijn
weg bezuinigd.( zie programma 4 3.2 Diverse onderzoeken verkeer middel hoge
prioriteit)
9. Waarom wordt er tijdens de bijeenkomst door wethouder M.Vos. gezegd dat er
geen geld is dat ze de urgentie begrijpt en dat ze de raad geld zal vragen voor een
onderzoek over deze verkeersproblematiek in de Brugdam welke dan gekoppeld
wordt aan een onderzoek voor rondweg Hooge en Lage Zwaluwe. De raad wel
verantwoordelijk wordt gehouden voor het wel / of niet doorgaan van het onderzoek
de raad moet immers toestemmen voor budget voor dit onderzoek.
10. Moeten wij hieruit constateren dat u het geamendeerde begrotingsvoorstel naast u
neerlegt en toch met een voorstel wilt komen voor een onderzoek naar de rondweg
Hooge en Lage Zwaluwe.
11. Zo ja of zo nee waarom geeft u de burgers valse verwachtingen.
12. Bent u het met ons eens dat een onderzoek naar een rondweg / ontsluiting nog niet
de benodigde middelen voor deze rondweg / ontsluiting zal geven.

Namens Onafhankelijke Groep Drimmelen,
Sarien Hoevenaar.

