
Schriftelijke raadsvragen
Wettelijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Gemeentewet artikel 155
1. een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen.

Bestuurlijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Reglement van orde artikel 41, 41a en 41b
- artikelgewijze toelichting zie bijlage!

Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Neerijnen

Neerijnen, 28 september 2018

Onderwerp: verkeersbesluit 'Afsluiting Oude Bommelsestraat en realiseren (brom)fietspad' 

□ aankruizen wat van toepassing is!

X Artikel 41
Schriftelijke vragen

Beantwoording gewenst:
□ schriftelijk binnen 30 dagen
□ mondeling in eerstvolgende raadsvergadering

□ Artikel 41a
Vragen actueel politiek onderwerp

- indienen schriftelijk 24 uur vóór raadsvergadering
- beantwoording mondeling in de raadsvergadering

□ Artikel 41b
Schriftelijke technische vragen

- indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd
- beantwoording schriftelijk binnen 48 uur

Inleiding
Vanuit de ingekomen briefnummer B-163 en de inspreker van de oordeelsvormende raad van 20 
september 2018 is aangegeven dat er een intentie is vanuit het college voor aanpassing in het 
wegenverkeersnet door een afsluiting van de Oude Bommelsestraat voor auto en 
vrachtwagenverkeer en het realiseren van een (brom)fietspad.  Meer duidelijkheid en toelichting is 
gewenst. Om alle raadsleden een eenduidig beeld van de ontwikkelingen bij het verkeersbesluit en 
de gevolgen voor de bereikbaarheid en mobiliteit voor de inwoners en ondernemers graag een 
mondelinge beantwoording van de in dit document gestelde vragen.

Raadvragen

1. Welk raadsbesluit ligt ten grondslag aan de bevoegdheid van het college tot afsluiting van 
wegen?

2. Wanneer is het raadsbesluit voor de bevoegdheden omtrent verkeersbesluiten genomen 
en welke uitgangspunten zijn hierbij van toepassing?

3. Wat houdt deze bevoegdheid van het college precies is in ?
4. Hoe heeft de belangenafweging plaatsgevonden voor het voorgenomen collegebesluit om 

tot afsluiting te komen en in welke documenten en notulen is dit terug te vinden?
5. Hoe heeft het besluitvormingsproces in het college plaatsgevonden en op welke momenten 

is dit onderwerp aan bod gekomen en in welke hoedanigheid qua beeldvorming, 
oordeelsvorming en besluitvorming?

6. Welke criteria en uitgangspunten zijn voorafgaand aan de besluitvorming gecommuniceerd 
aan de betrokken belanghebbenden?

7. Welke communicatie heeft er gedurende het besluitvormingsproces plaatsgevonden met 
alle belanghebbenden en in het bijzonder de bestaande reeds lange tijd aanwezige 
(agrarische)  ondernemers?

8. Is er gebruik gemaakt van klankbordgroepen en zo ja, zijn hier van verslagen gemaakt die 
ook zijn gedeeld met de deelnemers?
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9. Op welke momenten zijn deze verslagen gedeeld met de betrokkenen en zijn alle vervolg 

actiepunten uit deze bijeenkomsten ook nagekomen?
10. Welke acties gaat het college ondernemen op de gestelde bezwaren op de notulen van de 

informatieavond fietssluis Oude Bommelsestraat van 28 mei 2018?
11. Wat is de rol van deze notulen in het besluitvormingsproces
12. Welke acties gaan genomen worden om te dergelijke bezwaren op notulen te voorkomen in 

de toekomst?
13. Wat is precies de gestelde oorzaken en redenen voor de beoogde afsluiting? 
14. Zijn er alternatieve oplossingen overwogen om deze oorzaken en/of redenen aan te 

pakken?
15. Hoe gaat het college de verstoorde contacten tussen de Dreef inwoners herstellen en 

normaliseren?
16. Welke contacten zijn er op dit moment met de inwoners, ondernemers en 

belanghebbenden omtrent de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en mobiliteit en hoe 
zullen deze contacten worden overgedragen binnen de nieuwe gemeente West Betuwe?

Toelichting:
Kan de portefeuillehouder ons er van overtuigen dat er geen onaanvaardbare negatieve gevolgen 
zullen zijn in bereikbaarheid en mobiliteit van inwoners en inwoners van en naar Ophemert en de 
opkomst/aanrijdtijden van de hulpverleningsvoertuigen.

Van:
de heer Sten Nouwens 
VVD fractie Neerijnen
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BIJLAGE: Reglement van orde

1. Artikel 41. Schriftelijke vragen
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting 

worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording 
wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden per omgaande aan de 
indiener teruggestuurd.

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig 
mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden 
gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig 
dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de 
eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan 
plaatsvinden, stelt het verantwoordelijke lid van het college of de burgemeester de vragensteller 
hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording 
zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan 
de leden van de raad toegezonden.

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij 
mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda 
voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen over het door de burgemeester of door het 
college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

2. Artikel 41a. Vragen over een actueel politiek onderwerp
1. De schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een 

toelichting worden voorzien.

2. De vragen worden uiterlijk 24 uur vóór een te houden raadsvergadering bij de griffier 
ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen per direct ter kennis van de overige leden van 
de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.

3. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de raadsvergadering. Indien beantwoording niet 
binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijke lid van het college of de 
burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven 
wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

4. Over de beantwoording vindt geen besluitvorming plaats.

3. Artikel 41b. Schriftelijke technische vragen
1. Schriftelijke technische (inhoudelijke) vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen 

kunnen van een toelichting worden voorzien.

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig 
mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden 
gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt plaats binnen uiterlijk 48 uur na indiening van de 
schriftelijke technische vragen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, 
stelt het verantwoordelijke lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal 
plaatsvinden.

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan 
de leden van de raad toegezonden.
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