
Schriftelijke raadsvragen

Onderwerp

Onderhoud wegen

Programma/ product of paragraaf begroting

Vragen Beantwoording door het college
Datum Datum nvoere

n.
Fractie Portefeuillehouder Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Zaaknummer 118067

Aanleiding/ overwegingen

Wij zijn benaderd door inwoners over het onderhoud aan wegen. Ik heb de 
volgende vragen aan u:

Vragen1

Vraag 1 Hoe staat het met de uitvoeringen van het wegenonderhoud in het 
algemeen? Heeft corona invloed op de uitvoering van de geplande 
werkzaamheden?

Antwoord De uitvoering loopt vooralsnog op schema. Op dit moment zijn de grote onderhoudswerkzaamheden 
in voorbereiding. Hierbij is er iets vertraging opgelopen omdat fysieke afstemming lastig is. Dit heeft 
voor nu nog geen gevolgen voor de uitvoeren. Op dit moment zijn er ook nog geen signalen dat de 
uitvoering vertraging op loopt door het coronavirus. Echter kunnen we niet in de toekomst kijken en 
blijft dit een moment opname. 

Vraag 2 Is het mogelijk in deze tijd juist onderhoud te vervroegen omdat het nu 
veel rustiger is op straat?

Antwoord De onderhoudswerkzaamheden die weinig voorbereiding vergen zijn over het algemeen al 
uitgevoerd. Denk hierbij aan kleinere onderhoudswerkzaamheden. Voor de grotere werkzaamheden 
hebben we te maken met een minimale doorlooptijd om de werkzaamheden goed voor te bereiden 
en aan te besteden. Vervroegen is hierdoor niet mogelijk.

Vraag 3 Het onderhoud van de Wolfhezerweg heeft zoals we weten vertraging 
opgelopen. Inmiddels loopt dit proces al enkele jaren en de weg verbetert 
niet echt. Op dit moment zitten er grote gaten in het wegdek en al diverse 
keren zijn met lapmiddelen gaten gedicht. We hebben begrepen dat er nu 
pas aanbesteed gaat worden. Hoe heeft dat zo lang kunnen duren?

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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Antwoord Het klopt dat de voorbereiding van het project Wolfhezerweg lang heeft geduurd. Belangrijke reden 
hiervoor is het lange traject om tot een aanpassing van de bebouwde komgrens aan de noordzijde 
van Wolfheze te komen. Deze periode, waarin we niet verder konden met de voorbereiding omdat 
de besluitvorming van invloed was op het ontwerp, hebben wij benut om op verzoek van en in 
overleg met inwoners verbeteringen door te voeren in het plan. Zo is onderzocht of de bomen aan 
de Wolfhezerweg noord konden worden behouden, welke mogelijkheden er zijn om geluidsoverlast 
te beperken en welke mogelijkheden er zijn om hemelwater zoveel mogelijk af te koppelen van het 
vuilwaterriool. Uiteindelijk is gekozen om stille straatklinkers toe te passen waardoor het 
geluidsniveau afneemt. Ook  is gekozen om infiltratiekolken toe te passen. Beide wijzigingen 
betekenden een forse aanpassing van het bestek en tekeningen waardoor de voorbereiding meer 
tijd heeft gekost. We menen wel dat er nu een toekomstbestendig plan ligt.   

Vraag 4 Kan het college spoed zetten achter deze aanbesteding, zodat met name 
fietsers hier veilig kunnen blijven gebruik maken van de
weg?

Antwoord De aanbestedingsprocedure wordt 26 mei opgestart. Het werk wordt voor de zomervakantie 
aanbesteed. We verwachten met de uitvoering eind september of in oktober te kunnen starten.
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