Beantwoording vragen vergadering raadscommissie 16 en 18 juni 2020
Juni 2020
Evaluatie 60 km/uur buitengebied
Vraag:
Wanneer vindt een evaluatie plaats van de werking van de inrichtingsmaatregelen van de
wegen in het buitengebied en de resultaten van handhaving?
Antwoord:
De evaluatie zal worden uitgevoerd als alle voorziene maatregelen in het kader van 60 km/uur
in het buitengebied zijn uitgevoerd.

Beekweide II
Vraag:
Wordt er in Beekweide II wel of geen gasleidingnetwerk aangelegd?
Antwoord:
In het kader van de Wet Vet (Voortgang energie transitie) worden alle nieuwbouwwoningen
die na 1 juli 2018 vergund zijn gasloos gerealiseerd. Daarom wordt er in Beekweide II geen
gasleidingnetwerk aangelegd.

Staat van onderhoud fietspaden Grebbelinie
Vraag:
Na de snoeiwerkzaamheden op de Grebbelinie zijn de fietspaden niet netjes
achtergelaten, met name bij Fort Daatselaar. Wanneer wordt dit hersteld?
Antwoord:
Deze paden zijn in beheer en onderhoud bij Staatsbosbeheer (SBB). Voor SBB is het een
wandelroute. Fietsen wordt gedoogd, maar hier wordt het pad niet op ingericht. Voor
wandelen is de huidige staat prima (volgens SBB).
Voortgang project herontwikkeling Taets van Amerongenweg fase 2
Vraag:
Wat is de stand van zaken met betrekking tot dit project?
Antwoord:

Om dit traject op te kunnen starten dient eerst een projectplan opgesteld te worden. Door
het ontbreken van capaciteit bij zowel het Woningbedrijf als afdeling Fysiek Domein heeft
dit vertraging opgelopen. Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van het
projectplan en dit zal in juli aan het college worden aangeboden voor vaststelling.
Tevredenheidsonderzoeken aanpassingen huurwoningen
Vraag:

Wordt de tevredenheid van bewoners gemeten door middel van een enquête bij
woningaanpassingen?
Antwoord:
Tot nu toe hebben deze nog niet plaatsgevonden. Voor 2021 is een
klanttevredenheidsonderzoek onder alle huurders opgenomen. Hierin zal specifiek
aandacht worden besteed aan de renovatie van woningen aan de Van Reedeweg en de
herstructurering van de Taets van Amerongenweg fases 1 en 2.
Blikvangers
Vraag:
Gebleken is dat één van de twee blikvangers in Renswoude is verdwenen. Wat is hiervan de
achtergrond?
Antwoord:

De blikvanger deed geen dienst meer en is door ons verwijderd. De paal wordt z.s.m.
door ons verwijderd.

