Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO)
Fractie:
Naam:
Onderwerp:
Beantwoording

PvdA
De heer T. Nijdam
Rioolvernieuwing Kruidenbuurt
O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website
O Nee, alleen antwoord aan mij zelf

Vragen:
1:

Heeft er vooraf overleg met Mercatus over afkoppelen en kostenverdeling plaats
gehad?

Antwoord:
Wij waren in de veronderstelling dat deze vragen al mondeling waren
afgehandeld, maar hierbij toch nog de schriftelijke bevestiging:
Mercatus is al in een vroeg stadium geïnformeerd over het afkoppelen van de
regenpijpen aan de voorzijde van de woningen. Mercatus is akkoord met de
werkzaamheden mits de bewoner ook akkoord gaat.
De kosten zijn volledig voor de gemeente, aangezien de rioleringsopgave die er
ligt een gemeentelijke aangelegenheid is.
Voor de bewoners is er een informatieavond geweest op 22 februari 2012, die
overigens slecht bezocht was.
Op 3 april 2012 is een 2e informatieavond geweest over specifiek het aanleggen
van extra parkeerplaatsen bij de speelplaats. De bewoners hebben door een
enquête formulier aan kunnen geven of ze akkoord gaan met het afkoppelen en
het graafwerk in hun voortuin. Afgesproken is dat de voortuin weer in
oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.
2:

Is de weth. op de hoogte van de onvrede in het zuidelijke deel van de 1000
knoopstraat?

Antwoord:
De projectleider en toezichthouder zijn dagelijks ter plaatse en worden door
diverse bewoners aangesproken en ook gebeld en gemaild met vragen over de
werkzaamheden.
De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Naar de betreffende bewoners is
duidelijk gemaakt dat de zaken die niet goed zijn, worden opgelost.
De bewoners weten de projectleider, toezichthouder en uitvoerder te vinden en
maken daar ook gebruik van, en dat is prima.
Onvrede is daarom een erg sterk woord.
3:

Is de weth. op de hoogte hoe de afkoppeling van de regenpijp in de Noordelijke 1000
knoopstraat heeft plaats gevonden?

Antwoord:
In de Duizendknoopstraat ten noorden van de Moerasandijviestraat (fase 1) zijn
de regenpijpen al afgekoppeld. Bij een aantal woningen, daar waar de
regenpijpen door de stoep lopen, is dat niet naar volle tevredenheid gebeurd.
Aan de bewoners is beloofd dat wordt gekeken of dat anders kan. Dit wordt
binnenkort ook opgepakt. De ervaringen uit fase 2 worden hiervoor gebruikt.

4:

Was de weth. op de hoogte dat op 3 april aan bewoners in zuid gedeelte is
toegezegd te zullen kijken naar een betere oplossing? Een afspraak die niet is
nagekomen.

Antwoord:
In de Duizendknoopstraat ten zuiden van de Moerasandijviestraat zijn tot nu
toe slechts enkele regenpijpen afgekoppeld. De aannemer weet dat hiervoor
een andere en betere oplossing moet komen dan in fase 1.
Het project is nog in volle gang en wordt naar verwachting pas in week 25
opgeleverd, dus er is nog tijd.
Samen met Mercatus en de bewoner wordt naar een goede oplossing gezocht.
Als de oplossing naar tevredenheid is, wordt dit ook bij de andere woningen zo
uitgevoerd.
De conclusie dat afspraken niet worden nagekomen is dan ook erg voorbarig.

