
1. Asfaltering/reparatie Ruige Weide 
Momenteel wordt de bagger uit de Wiericke bij Poppelendam overgeladen op trekkers met 
aanhangers die de bagger afvoeren via de Ruige Weide. 
Daardoor is forse schade ontstaan aan de asfaltlaag en zijn bermen verzakt en naar buiten 
uitgereden. 
Mijn vragen zijn: 
> Waarom heeft de gemeente ontheffing verleend voor deze route en is er bv niet aangedrongen bij 
het HDSR op verder transport van de bagger over water om het op een betere plek over te laden en af 
te voeren; 
> Wie betaalt de kosten die met herstel asfaltverharding en wegzakken/uitrijden bermen zijn gemoeid; 
  
2. Knotwilgen langs Lange Linschoten 
Recent is weer een deel van de knotwilgen langs de Lange Linschoten geknot. 
Een groot aantal knotwilgen (geknot en ongeknot) zijn inmiddels door de afwezigheid van de berm, 
omgevallen en liggen in het water of hangen daar fors overheen. 
Mijn vraag is waarom tijdens het knotten de bomen die (bijna) omgevallen zijn niet direct zijn 
verwijderd. 
Worden deze knotwilgen op korte termijn (voor het broed- en vaarseizoen) alsnog verwijderd. 
  
3. Voortgang herstel bermen Lange Linschoten 
Gaarne een update van de planning.  
Wanneer (datum) wordt de informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden zoals in het 
vorige forum Ruimte door de wethouder is gemeld. 
Wanneer kan de Raad de Raadsinformatiebrief tegemeot zien zoals is aangekondigd in het forum van 
26 januari 2016 ? 
  
4. Planontwikkeling Wijngaardstraat/St Janstraat 
Heeft de wethouder de bewoners al op de hoogte gebracht van de vertraging die is opgetreden in de 
planontwikkeling zoals hij heeft toegezegd in het forum van 26 januari 2016 ? 
Zijn er nog ontwikkelingen te melden na 26 januari 2016 ? 
  
5. Ontwikkelingen Westerwal 
Op de politieke agenda staat bij punt 34 t.a.v. Westerwal “Startnotitie en kredietaanvraag”. 
Gaarne toelichting wanneer de Raad de startnotitie ter bespreking krijgt voorgelegd. 
Gaarne toelichting op het woord “kredietaanvraag”, waarvoor is krediet nodig. 
 


