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Beantwoording rondvragen 
20R.00470 
 
 
 

Van  : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Beheer openbare ruimte 

Datum  : 28-04-2020 

Contactpersoon : N. Eekels 

Tel.nr. : 8219 

E-mailadres : eekels.n@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over de Vierbergenweg 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van CDA tijdens de vergadering van het forum Ruimte  
van 28 april 2020. 

 eekels.n@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 

Langs de Johan J. Vierbergweg staan al langere tijd borden t.b.v. van grootschalig onderhoud. 

Deze borden roepen verschillende vragen op bij inwoners doordat er het vrij brede tijdsbegrip 

‘medio 2020’ wordt aangegeven.  
 

Vraag 1: Is al meer duidelijkheid te geven over het tijdsbestek waarin de werkzaamheden 

plaatsvinden en de overlast die inwoners kunnen verwachten?  
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode mei tot en met juli 2020. Tijdens het plaatsen 

van de aankondigingsborden was deze planning nog niet precies bekend, binnenkort worden er 

stickers met actuele planning op de borden geplakt. 

 

Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om zo de overlast voor de bewoners en de 

ondernemers te beperken, maar er zal overlast blijven en worden ervaren, zoals bij elke 

grootschalige ingreep in de openbare ruimte. De planning is gepubliceerd in de IJsselbode en er is 

een aparte pagina voor het project aangemaakt op de gemeentewebsite. Aanwonenden en 

aanliggende bedrijven worden eveneens per brief geïnformeerd over de fasering en de gevolgen 

voor bereikbaarheid. 
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Vraag 2: Welke relatie is er tussen het onderhoud en het agendapunt 6.8 van de 

collegevergadering van 7 april betreffende een overdracht van de weg/brug aan de 

provincie?  

Er is geen directe relatie. 

Het onderhoud wordt uitgevoerd vanuit de verplichting die de gemeente als Wegbeheerder heeft 

om de weg veilig in stand te houden voor de weggebruikers.  

Het benodigd onderhoud – specifiek de kosten hiervan – heeft wel geleidt tot de vraag waarom de 

gemeente dergelijke druk bereden weg met regionaal karakter in eigendom heeft en of het 

wenselijk is deze situatie richting de toekomst te handhaven. 

Zie ook beantwoording vraag 3. 

 

Vraag 3: Wat is de status van een mogelijke overdracht, en/of wat zijn de kansen hierop? 

De projectgroep is nog niet vormgegeven en het formele traject is nog niet gestart, wel is het eerste 

bestuurlijk contact hierover geweest tussen de gemeente en de provincie.  

 

 

 

Bijlagen: 
nvt 

 

 

 

 

 

 

 

W.J.P. Kok  

wethouder 

 

 

 


