SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 32 RvO)
(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt
aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd)

Van (naam raadslid)

Namens de D66-fractie, mw. I.M. Dudink

Aan

De voorzitter van de raad

Onderwerp:

Slagveld

Ingediend d.d.

21 mei 2019

Verzoekt mondelinge/
schriftelijke beantwoording

Gaarne mondelinge beantwoording tijdens de
raadsvergadering van 28 mei 2019 plus een schriftelijk
afschrift van de beantwoording

Datum doorgezonden aan
college/overige raadsleden
door griffie:

Inhoud schriftelijke vraag

Naar aanleiding van een mail van 3 maart 2019 van een bewoner van het Slagveld
(betreffende mail is als bijlage bijgevoegd), heeft de D66-fractie tijdens de vergadering
van de commissie Grondgebied op 5 maart 2019 de volgende vragen gesteld:
1.
2.

3.

Heeft het college een vrachtverkeerbeperking overwogen voor het Slagveld?
Is het college van plan om een parkeerverbod in te stellen voor het laatste deel
van het Slagveld, zodat het verkeer richting camping De Meeuw makkelijker
doorgang kan vinden?
Is het college op de hoogte dat er permanente bewoning plaatsvindt op camping
De Meeuw?Zo ja, heeft het college hier toestemming voor gegeven?

Tijdens vergadering van 5 maart 2019 van de commissie Grondgebied, is de schriftelijke
beantwoording van de vragen toegezegd. Vooralsnog zijn de antwoorden nog niet
ontvangen. Naast de beantwoording van de reeds gestelde vragen, heeft de D66-fractie
een aantal aanvullende vragen, die wij eveneens beantwoord willen zien.
In het geldende Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Brielle 2009-2020 is opgenomen
dat in de binnenstad voor vrachtverkeer een lengte- en tonnagebeperking van kracht
moet zijn (9 meter en 10 ton). De bewoners van het Slagveld geven aan dat zij
toenemende overlast ervaren van (toenemend) zwaar verkeer op het Slagveld
(onderbouwing met beeldmateriaal).

4.

Is de lengte- en tonnagebeperking ooit van kracht geworden? Zo ja, vindt er
handhaving plaats van deze beperking?

In het raadsbesluit van 18 september 2018 over het herstel van de kademuren aan het
Slagveld is opgenomen dat na het herstel het Slagveld ter plaatse over een lengte van
ca. 100 meter opnieuw bestraat zal worden. Eind november 2018 zijn de
werkzaamheden aan de kademuren afgerond. Het Algemeen Dagblad bericht over dit
onderwerp dat de herinrichting en herbestrating - in overleg met de bewoners - medio
2019 wordt uitgevoerd.
5.
6.

Wanneer heeft het college de herinrichting en herbestrating van het Slagveld op
de planning staan?
Heeft er al overleg plaatsgevonden met de bewoners over het uitvoeringsplan?

In hetzelfde raadsbesluit is opgenomen dat er over het Slagveld regelmatig klachten
worden ontvangen over de overschrijding van de maximum snelheid. Omdat die klachten
door metingen worden bevestigd, wordt door het college overwogen om het gehele
Slagveld vanaf de ‘zeven huizen’ tot aan de Kaaistraat volledig volgens de laatste eisen
en duurzaam veilig in te richten. Hiervoor wordt een separaat advies opgesteld. In dit
advies wordt ook opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
burgerparticipatie.
7.

Wanneer kan de raad dit advies verwachten?

Datum antwoordbesluit college:

Antwoord college:

Datum afhandeling raadsvergadering:

Bijlagen:

mail bewoner(s) Slagveld van 3 maart 2019

SCHRIFTELIJKE VRAAG
In artikel 32 van het Reglement van Orde is aangegeven welke procedure van toepassing
is op schriftelijke vragen en mondelinge vragen.
Schriftelijke vragen
In het kort zijn er de volgende eisen aan het indienen van schriftelijke vragen ingevolge
artikel 32 RvO te verbinden:
schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter, via de griffier. De griffier
draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige

-

-

leden van de raad en het college worden gebracht.
Beantwoording van schriftelijke vragen door het college vindt zo spoedig mogelijk
plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke dan wel mondelinge
beantwoording wordt verlangd.
Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.
Indien beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk is stelt het
verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in
kennis, met daarbij aangegeven de beantwoordingtermijn.
De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst
van de griffier aan de leden van de raad gezonden.
De vragensteller kan, bij mondelinge beantwoording in dezelfde raad en bij
schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raad, nadere inlichtingen vragen
omtrent het gegeven antwoord (na behandeling van de op de agenda
voorkomende onderwerpen).

