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Geachte heer Van der Kallen,

In uw brief van zondag 30 juni 2013 stelt u ons diverse vragen betreffende; onderhoud Kijkuit en Hemelweg,
gedenksteen Mozes de Hesplein en de kunstzinnige verwijsroute van het winkelvierkantje. Graag beantwoorden wij
hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. De BSD fractie wenst een overzicht te ontvangen van de werkzaamheden aan de Kijkuit en de Hemelweg en de
daaraan verbonden kosten over de jaren 2008 t/m 2013. Tevens willen wij graag antwoord op de vraag of ooit
overwogen is de betrokken wegen middels het aanbrengen van bijvoorbeeld grastegels te verbreden en meer geschikt
te maken voor het feitelijke verkeersgebruik?
Antwoord:
Door het relatief smalle wegprofiel in het buitengebied komt het regelmatig voor dat voertuigen moeten uitwijken in de
bermen, waardoor aan de wegbermen schade kan ontstaan. Daarom wordt jaarlijks, aan de hand van meldingen en
visuele inspecties, beoordeeld aan welke wegbermen langs de wegen in het buitengebied onderhoud moet worden
uitgevoerd. In deze afweging wordt uiteraard ook bezien of het aanbrengen van grasbetonstenen in de wegberm een
doelmatige keuze kan zijn. Zo is ook op enkele locaties in het door u aangegeven gebied in het verleden overgegaan
tot het aanbrengen van grasbetonstenen, zo ook in de bocht van de Kijkuit. De nu geconstateerde schade is niet
dusdanig dat op dit moment het aanbrengen van grasbetonstenen noodzakelijk is omdat de hiermee gepaard gaande
kosten niet in verhouding staan tot de onderhoudswerkzaamheden aan de bermen. Ter informatie kunnen wij u
berichten dat per jaar circa 6 750,- wordt uitgegeven aan onderhoud van de bermen op deze locatie. Het aanbrengen
van grasbetonstenen langs deze weggedeelten wordt geraamd op circa C 13.000,--. Ook vanuit het oogpunt van
verkeersveiligheid is hier geen noodzaak aanwezig om de bermen te verharden.
2. Met regelmaat wordt ondergetekende aangesproken op het feit dat op de bronzen stenen op het Mozes de Hesplein
op alle stenen met de namen van de burgemeesters de periode van hun burgemeesterschap staat vermeld, maar dat
op die van de heer Polman de einddatum niet vermeld staat.
Antwoord:
Deze omissie was ons helaas nog niet opgevallen, wij zullen er echter voor zorgdragen dat op korte termijn ook bij de
naam van burgemeester H. Polman een einddatum wordt vermeld.
3. Graag een herstel van deze kunstige verwijsroute met name op de bloembakken.
Antwoord:

Bij de verwijzing naar het winkelvierkantje zijn inderdaad ijzeren kunstzinnige versierselen aangebracht op afvalbakken
en bloembakken. U constateert terecht dat de verwijzing op de afvalbakken nog aanwezig zijn maar bij de
bloembakken dit niet meer geheel in orde is. Vanuit de afdeling Stedelijke Ontwikkeling (voorheen ECE) zal het
onderhoud van deze kunstzinnige verwijsroute worden opgepakt met als doel dat deze weer op orde wordt gebracht.
Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen
hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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