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Recent hebben bewonersgroepen van verschillende kernen gemeld dat zij niet of nauwelijks betrokken zijn 
geweest bij veranderingen en werkzaamheden die plaats vonden of nog zullen plaats vinden. Enkele 
voorbeelden: fietspad/voetpad Pauwenkamp, Oostkanaaldij
Loenerslootsebrug. 
  
Vragen 
 
Bovengenoemde voorbeelden duiden er op dat burgers niet of nauwelijks betrokken zijn, dit in tegenstelling 
tot het communicatie en participatie-beleid van het college. Gevolg: verontwaardigd
komen halen bij de gemeente. 
 

1. Ziet het college ook in dat er iets mis is gegaan bij de communicat
 

2. Zo ja, wat gaat het college doen om dit te verbeteren en zodoende in de toekomst te voorkomen? 
 
 
De antwoorden op gestelde vragen zien wij graag tegemoet.
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht
 
Maarten van Dijk, raadslid   
 
John Autar, burgerlid 

Gemeenteraadsfractie 

PvdA Stichtse Vecht 
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het College van Burgemeester en  Stichtse Vecht, 20 mei 2014

  

 Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 41 

reglement van orde 

communicatie en participatie naar 

bewoners m.b.t. 

werkzaamheden verkeer, vervoer, 

infra. 

  

 

Recent hebben bewonersgroepen van verschillende kernen gemeld dat zij niet of nauwelijks betrokken zijn 
geweest bij veranderingen en werkzaamheden die plaats vonden of nog zullen plaats vinden. Enkele 
voorbeelden: fietspad/voetpad Pauwenkamp, Oostkanaaldijk Nigtevecht en werkzaamheden aan de 

Bovengenoemde voorbeelden duiden er op dat burgers niet of nauwelijks betrokken zijn, dit in tegenstelling 
beleid van het college. Gevolg: verontwaardigde burgers die verhaal 

Ziet het college ook in dat er iets mis is gegaan bij de communicatie en participatie met burgers?

Zo ja, wat gaat het college doen om dit te verbeteren en zodoende in de toekomst te voorkomen? 

antwoorden op gestelde vragen zien wij graag tegemoet. 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht 

   

Telefoon (0346) 284680  

 

stichtsevecht@pvda.nl 

 

mei 2014 

Schriftelijke vragen ex. artikel 41 

reglement van orde – 

communicatie en participatie naar 

bewoners m.b.t. (hinder bij) 

werkzaamheden verkeer, vervoer, 

Recent hebben bewonersgroepen van verschillende kernen gemeld dat zij niet of nauwelijks betrokken zijn 
geweest bij veranderingen en werkzaamheden die plaats vonden of nog zullen plaats vinden. Enkele 

k Nigtevecht en werkzaamheden aan de 

Bovengenoemde voorbeelden duiden er op dat burgers niet of nauwelijks betrokken zijn, dit in tegenstelling 
e burgers die verhaal 

ie en participatie met burgers? 

Zo ja, wat gaat het college doen om dit te verbeteren en zodoende in de toekomst te voorkomen?  


