Wijk bij Duurstede, 5 maart 2013
betreft: voorbespreking en agendapunt 11 raadsvergadering 19
maart 2013
Behandelmemo
Van: agendacommissie
behandeld door:

Aan: raads- en steunfractieleden

M.A.C. van Esterik

Betreft: Beschikbaarstelling krediet m.b.t. maatregelen N227
Langbroek

Toestelnummer:

595 584

Doel activiteit
Voorbespreking: beeld- en oordeelsvorming
Raadsvergadering: besluitvorming
Toelichting
Zoals bij u bekend, heeft de provincie plannen m.b.t. groot onderhoud aan de N227
door Langbroek (traverse Langbroek). Als gevolg van de reacties van de inwoners van
Langbroek (via het Dorpsplatform Langbroek) en het college, gesteund door uw motie
van 8 januari jl., heeft de provincie aangegeven bereid te zijn -onder de voorwaarde
dat de gemeente hier 50% aan bijdraagt- een tweetal extra voorzieningen mee te
nemen, te weten het aanbrengen van chicanes bij de komgrenzen en een verbetering
van de kruising Langbroekerdijk-N227. Door het college is aan de provincie gemeld
dat de gemeente op het standpunt staat dat de maatregelen bij de komgrenzen aan de
provincie zijn. Ten aanzien van de veiligheid op de kruising Langbroekerdijk-N227
heeft het college aangegeven dat zij op het standpunt staat hier mede verantwoordelijk
voor te zijn, omdat een deel van de verbeteringen wordt aangebracht op de
gemeentelijke wegen (Langbroekerdijk) en heeft zij te kennen gegeven bereid te zijn
hier financieel in bij te dragen. Aan u als raad wordt dan ook gevraagd het benodigde
krediet van € 150.000,- hiervoor beschikbaar te stellen. Tijdens de voorbespreking
kunt u uw bestuurlijke vragen over dit raadsvoorstel en het afgelegde traject stellen.
Tevens zijn de voorzitter en leden van het Dorpsplatform Langbroek uitgenodigd om
aanwezig te zijn en mogelijke vragen van uw kant te beantwoorden.
In overleg met de agendacommissie is dit onderwerp op 19 maart geagendeerd voor
zowel de voorbespreking als de raadsvergadering. Uiteraard is de agendering voor de
raadsvergadering afhankelijk van de uitkomsten van de voorbespreking en dus tot die
tijd onder voorbehoud. Het is vanuit vooral communicatief oogpunt dat het voorstel
ook dezelfde avond voor besluitvorming wordt geagendeerd: zodat richting het
Dorpsplatform Langbroek, de inwoners van Langbroek en daarnaast ook richting de
Provincie (vrij) snel duidelijkheid wordt gegeven.
Aan u als raad wordt gevraagd voor het gemeentelijk aandeel in de aanpak van de
kruising Langbroekerdijk met de N227 een krediet van € 150.000,- beschikbaar te
stellen en dit op te nemen in het wegenplan.
Wijze van behandelen
Voorbespreking, qua beeldvorming:bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouder en
daarna reactie portefeuillehouder, ook is het mogelijk vragen te stellen aan de
voorzitter van het Dorpsplatform Langbroek
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Voorbespreking, qua oordeelsvorming: een inventarisatie van de standpunten van de
diverse raadsfracties
Raadsvergadering: besluitvorming, eventueel korte stemverklaring.
Digitale bijlagen bij het raadsvoorstel
Ter inzage liggende bijlagen bij het raadsvoorstel
B&W rapport d.d. 5 maart 2013
Portefeuillehouder: Jan Burger
Technische vragen bij: de heer Mkylstra@wijkbijduurstede.nl en c.c. en de griffie
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