
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE  
      

    

 

 
RG #                                                                                                (In te vullen door de raadsgriffier) 
 

Datum: 20 februari 2013 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

Steller vragen: G.H. Boerma 

 

Onderwerp: Spoorstraat Zuidbroek  

Meerdere malen heeft de fractie dit onderwerp onder de aandacht gebracht. We hebben onze vrees al 

eerder uitgesproken dat we zo een jaar verder zouden zijn zonder resultaat en dit is ondertussen het 

geval. 

 

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. In oktober werd aangegeven dat de onderzoeksresultaten bekend waren en nog in het college 

besproken moest worden. Van wanneer dateert het onderzoek? Wat waren de resultaten en wat heeft het 

college besloten?  

 

Op 13 november heeft Wethouder Siersema gereageerd op een mail richting een bewoner. De mail zou 

worden neergelegd bij de "technische mensen" en men zou er op terug komen. In een mail van 18 

december 2012 wordt aan een andere bewoner aangegeven dat ze de mail naar het hoofd ruimte heeft 

gezonden en dat ze niet meer kan doen.  

 

2. Wat was het antwoord van deze "technische mensen"?  

3. Vindt de wethouder werkelijk dat zij niet meer kan doen dan de mail doorsturen? 

4. De mailtjes van de bewoners zoals hiervoor genoemd bevatten vragen. Wat zijn de antwoorden op 

deze vragen? En wat vindt het college van de constateringen en mogelijke oorzaken aangedragen door 

de bewoners. Zie ook de enquête van de bewoners aan de Spoorstraat. 

5. Ook het gedeelte ter hoogte van de supermarkt wordt slechter, mogelijk door het werkverkeer aldaar. 

Heeft het college dit ook geconstateerd? Wat gaat het college daar straks aan doen? 

6. Wat is er sinds de constatering van de problemen aan de Spoorstraat precies gedaan om de problemen 

op te lossen en wat gaat er nog gebeuren om het probleem daadwerkelijk op te lossen. 

7. Wie is er aansprakelijk/verantwoordelijk voor de problemen? 

8. Hoeveel extra kosten zijn er al gemaakt door de problemen, voor wie zijn/haar rekening komen deze. 

Zijn er nog meer kosten te verwachten? 

9. Welk antwoord kunnen wij de bewoners geven als ze vragen wanneer de overlast voorbij is naar alle 

tevredenheid? Graag hierbij een termijn aangeven. 

10. Kunt u de onderzoeksresultaten (vraag 1), antwoord technische mensen (vraag 2) en overige 

onderzoeksresultaten/rapporten, etc. m.b.t. de Spoorstraat bij de beantwoording van deze vragen 

bijsluiten. 



 

Ondertekening, 

 

G.H. Boerma 

PvdA Menterwolde 

 

 

 


