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KENNISNEMEN VAN:

De beantwoording van alle vragen van de Raad over de gevolgde procedure met betrekking tot 
het verkeersbesluit “Afsluiting Oude Bommelsestraat en realiseren (brom)fietspad” 

INLEIDING 

Op 22 augustus 2018 heeft Avri namens de gemeente Neerijnen het verkeersbesluit “Afsluiting 
Oude Bommelsestraat te Ophemert en realiseren (brom) fietspad” gepubliceerd. Op dit 
voorgenomen verkeersbesluit heeft de gemeente Neerijnen 13 bezwaren ontvangen. Tevens 
zijn diverse vragen van de raadsfracties ontvangen. In deze informatienota gaan wij in op de 
vragen van de raad die betrekking hebben op de gevolgde procedure in de aanloop naar het 
publiceren van het verkeersbesluit. 

Op 31 oktober 2018 behandelt de Commissie Bezwaarschriften de bezwaren van 
belanghebbenden. Vragen van de Raad die onderdeel uitmaken van de behandeling van de 
bezwaren worden niet beantwoord in voorliggende informatienota maar in een B&W-besluit dat 
naar aanleiding van het advies van de Commissie zal worden genomen. Wij vragen de 
Commissie Bezwaarschriften om een “versnelde procedure” zodat de opvatting van de 
Commissie over de 13 bezwaren in het College van 6 november aan de orde kan komen.

KERNBOODSCHAP 

In het bij deze informatienota gevoegde document zijn alle vragen van de Raad beantwoord die 
betrekking hebben op de procedure die vooraf ging aan het publiceren van het verkeersbesluit 
“Afsluiting Oude Bommelsestraat en realiseren (brom)fietspad”.

CONSEQUENTIES 

Het collegebesluit of anders het commissieadvies wordt z.s.m. ter kennis gebracht aan de 
Raad, die hier aan het begin van de besluitvormende Raad van 8 november 2018 in een extra 
“oordeelsvormend“ deel over spreekt. De Raad sluit af met een motie waarin de Raad het 
college een opdracht kan geven.

Maar eerst spreekt de Raad op 1 november tijdens de oordeelsvormende raad over de 
voorliggende informatienota met de beantwoording van de vragen over de gevolgde procedure. 

COMMUNICATIE 

 Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 is er ruimte voor insprekers op het 
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collegebesluit of commissieadvies. 

VERVOLG 

Het vervolg wordt duidelijk na de besluitvormende raadsvergadering van 8 november.


