
Van: koen steenbergen

Aan: College

CC: BURGERCOMMISSIELEDEN;  MT;  RAAD 2014-2018

Datum 25-5-2018 11:57

Onderwerp: Vragen betreft rotonde Hellouw onder artikel 34b

Beste leden van het college,

Onderstaand treft u enkele raadsvragen aan conform artikel 34b (beantwoording schriftelijk binnen uiterlijk 2 werkdagen) over de rotonde Hellouw.
Derhalve zien wij graag de beantwoording van U tegemoet na de collegevergadering van komende dinsdag.

Met vriendelijke groet,

K.G. Steenbergen,
Raadsgriffier.
tel.        : 0418 - 656520
e-mail    : griffie@neerijnen.nl
website : www.neerijnen.nl
 

P Denk aan het milieu voordat u besluit dit e-mailbericht te printen.

>>> petra.van kuilenburg <petra.van.kuilenburg@neerijnen.nl> 24-5-2018 23:12 >>>
Wanneer is er voor het laatst ambtelijk overleg geweest met de Provincie?
Waarom is de Provincie niet op de hoogte gebracht van de rechtelijke uitspraak?
Wat zijn de kaders die de Provincie de gemeente heeft meegegeven?
Wat zijn de kosten voor de aanleg van voorsorteerstrook linksafslaan naar de Oudenhof? Financieel onderbouwd.
De Provincie heeft de gemeente aangegeven dat de infrastructuur aangepast moest worden als de Oudenhof wordt afgesloten.
Dit n.a.v. deze wegen niet geschikt zijn voor alle verkeer. Waarom is de raad hierover niet geïnformeerd?
Wat zijn de kosten om deze wegen aan te passen? (Financieel onderbouwd)
Hoe heeft de Veiligheidsregio gereageerd, dat Hellouw maar 1 ontsluitingsweg krijgt?
Vertegenwoordig dorpsbelangenvereniging Hellouw, wel de inwoners van Hellouw? Dit n.a.v. de enqûete.
Is de gedeputeerde op de hoogte gebracht, dat fietsers geen gebruik kunnen maken van de aanleg rotonde?
Is de wethouder op de hoogte dat de Provincie het groot onderhoud uitgesteld heeft i.v.m. de rotonde?
Wordt vooraf bekend gemaakt aan de inwoners op de informatieavond wat wel en niet kan? (Kaders van de Provincie)
Bent u bereid om met de Provincie de 4e poot te bespreken en de koude oversteek te laten vallen?
Hier waren Statenleden niet afwijzend over.

Fractie Gemeentebelngen Neerijnen
Petra van Kuilenburg

Verstuurd vanaf mijn iPad
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