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Beantwoording van de vragen 
Oudewater verdient als ‘parel van het groene hart’ een uitnodigende uitstraling. Een verzorgde entree van de bebouwde 
kom is daar onderdeel van. Al langere tijd mist deze verzorgde uitstraling bij de entree aan de Vierbergenweg. Daarom 
stelt de ChristenUnie-SGP de volgende vragen:  

1. Bent u op de hoogte van het feit dat het bebouwde-kombord langs de Vierbergenweg al lange tijd kapot is? Hoe lang 
weet u dit al? 
Het is ons bekend dat het bord incompleet is. Er ontbreekt een plank met de welkomsttekst van Oudewater. Dit is al 
geruime tijd zo. Hoe lang deze situatie is, is ons niet bekend. 
  
2. Klopt het dat dit bord tot op heden niet gerepareerd is omdat dit te duur is? Wat zijn de kosten van het vervangen van 
deze borden?  
De reden dat het bord nog niet hersteld is heeft niet te maken met de kosten. (Zie het antwoord op de volgende vraag.) 
  
3. Bent u op de hoogte van het feit dat het buiten-de-bebouwde-kom-bord is vervangen door een zeer eenvoudig 
exemplaar? Hoe lang is dit al het geval? Waarom is hiervoor gekozen? 
De reden dat er nog niet tot vervanging is overgegaan is om de recent ontwikkelde slogan 'Natuurlijk, Historisch en 
Kleurrijk Oudewater' mee te nemen in de nieuwe komborden. Op dit moment worden alle komborden geïnventariseerd, 
waarna een offerte opgevraagd kan worden.  
  
4. Bent u het met de ChristenUnie-SGP eens dat het ontbreken van de bovenbalk op 1 bord, en het volledig ontbreken 
van een ombouw bij het andere bord afdoet aan de kwaliteit en uitstraling van deze entree van Oudewater?  
Wij zijn het met u eens dat deugdelijke komborden zorgen voor een betere uitstraling. Daarnaast zorgen goede 
komborden voor een verhoging van de attentiewaarde. Hierdoor zal de weggebruiker er extra op geattendeerd worden 
dat men de bebouwde kom binnenrijdt en de snelheid daarop aanpassen.  
  
5. Wilt u op deze locatie dezelfde of soortgelijke entreeborden als langs de N228 laten plaatsen? 
De nieuwe komgrensborden krijgen dezelfde uitstraling als langs de N228. 
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