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Geacht College, 
 
Wij hebben in een eerdere informatieavond onze zorgen geuit over de voortgang van de nieuwbouw op 
de hoek Plein -Akkerstraat in Vlijmen. Niet in de minste plaats met het oog op de onveilige 
verkeerssituatie.  
 
De gemeente heeft, zo werd duidelijk in die vergadering, een bepaalde tijd afgesproken waarin de 
ontwikkelaar/aannemer gebruik mag maken van de openbare ruimte, waaronder de 
stoep/parkeerstroken langs de Akkerstraat en de Mgr. Van Kesselstraat. De ontwikkelaar/aannemer 
heeft het straatwerk op die plaatsen dan ook verwijderd. 
 
Wij zouden graag zien dat er binnen de afgesproken periode wordt afgebouwd en dat de stoep niet 
meer onttrokken is uit het openbaar gebied. In het afgelopen half jaar hebben er geen bouwactiviteiten 
meer plaatsgevonden.  
 
In dat kader vragen wij ons het volgende af: 
 
1. Welke periode heeft de gemeente contractueel afgesproken voor wat betreft het gebruik van de 

openbare ruimte (de stoep) langs de oostzijde van de Akkerstraat en langs de Mgr. Van Kesselstraat 
door de ontwikkelaar/aannemer?  
 

2. Wanneer is die termijn ingegaan? 
 

3. Waar is het verwijderde bestratingsmateriaal opgeslagen? 
 

4. Heeft de gemeente (recent) overleg gehad met de eigenaar over de ogenschijnlijk stagnerende 
uitvoering van de werkzaamheden?  
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5. Zo ja, wanneer wordt het werk verder uitgevoerd en wat is de verwachting ten aanzien van de nog 
resterende bouwtijd? 

 
6. Indien u geen navraag heeft gedaan, welke stappen gaat u ondernemen? 

 
7. Heeft de gemeente de rooilijn en peil uitgezet en kunt u aangeven of de fundering op het juiste ligt? 

  
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
met vriendelijke groet, 

 
Raadslid Heusden Transparant 


