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Persoonsgegevens 
Voorna(a)m(en) * Pim  
Tussenvoegsel(s) 

 
van  

Achternaam * Rossum 
E-mailadres * rsm@niftarlake.nl 
Fractie * CDA 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

* ja 

 
Lokaal Liberaal  
Naam raadslid * Ronald van Liempdt  
    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * Brug Bergseweg Vreeland nog altijd gestremd 
Inleiding * De fractie van CDA heeft al meerdere malen, 

samen met Lokaal Liberaal, aandacht 
gevraagd voor de situatie op de Bergseweg in 
Vreeland.  
Op donderdag 12 november jl. ontvingen wij 
nieuwe informatie in een Raadsinformatiebrief 
(RIB). Maar nog steeds zijn er bij ons vragen.  

Vraag 1 * Hoelang respecteert de gemeente Stichtse 
Vecht nog een niet meewerkende 
projectontwikkelaar? 

Vraag 2 * Waarom wil de projectontwikkelaar de 
omleiding langs de sloepenhaven niet 
gebruiken voor het langzaamrijdend verkeer?  

Vraag 3 * Welke middelen kunnen wij gebruiken om de 
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projectontwikkelaar te dwingen om op zijn 
minst het langzaamrijdende verkeer langs de 
sloepenhaven te laten rijden?  

Vraag 4 * Bij de vergunningsaanvraag had de gemeente 
gelijk het effect op de verkeersveiligheid 
moeten meenemen of de projectontwikkelaar 
de opdracht moeten geven zo'n onderzoek uit 
te laten voeren. Waarom is deze audit niet 
gedaan bij de vergunningsaanvraag van de 
brug? 

Vraag 5 * Wanneer gaat de projectontwikkelaar een 
nieuwe brug aanleggen? 

Vraag 6 * Wanneer gaat de gemeente een nieuwe brug 
aanleggen?  

Vraag 7 * Waarom informeert de gemeente eerst de 
dorpsraad en pas later de inwoners? 

Vraag 8 * Hoe ziet 'blijvend aandringen' eruit? 
Vraag 9 * Hoe vaak heeft de wethouder, sinds eind juli 

2020, gesproken met de projectontwikkelaar? 
Vraag 10 * Heeft u van deze gesprekken verslagen, die u 

met ons, al dan niet vertrouwelijk, kunt delen? 
Vraag 11 * Is het mogelijk om in een (informatieve) 

commissievergadering uitgebreid alle 
informatie met de raads- en commissieleden 
te delen, in aanwezigheid van de 
projectontwikkelaar?  

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * nee    


