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Inleiding	  
In	  de	  raadsvergadering	  van	  2	  juli	  2015	  heeft	  het	  college	  aangegeven	  dat	  de	  verkoop	  van	  
het	  pand	  en	  gronden	  Rietveld	  25/25a	  de	  aanleg	  van	  een	  brug	  over	  Rijn,	  van	  
Barwoutswaarder	  naar	  Rietveld,	  aansluitend	  op	  mogelijke	  westelijke	  randweg	  (via	  de	  
oostzijde	  rioolzuivering),	  niet	  onmogelijk	  maakt.	  De	  gemeente	  kan	  nog	  steeds	  zonder	  
extra	  aankopen,	  etc.	  de	  westelijke	  randweg	  laten	  aanleggen.	  Na	  afloop	  hebben	  wij	  
diverse	  inwoners,	  ondernemers	  en	  instellingen	  hierover	  gesproken.	  Uit	  die	  gesprekken	  
blijkt	  dat	  het	  vooralsnog	  onduidelijk	  is	  hoe	  het	  college	  zich	  voorstelt	  t.b.v.	  	  genoemd	  
traject	  een	  brug	  aan	  te	  leggen	  als	  zij	  niet	  meer	  beschikt	  over	  bovengenoemde	  percelen.	  
	  
Vragen:	  

1. Als	  de	  gronden	  en	  opstallen	  van	  Rietveld	  25/25a	  verkocht	  worden,	  of	  de	  
opstallen	  niet	  gesloopt	  mogen	  worden	  hoe	  is	  dan	  volgens	  het	  college	  een	  
eventuele	  brug	  op	  deze	  locatie	  mogelijk?	  

2. Hoe	  kan	  er	  een	  oeververbinding	  gemaakt	  worden,	  waarbij	  de	  westelijke	  randweg	  
ten	  oosten	  van	  de	  rioolzuivering	  aangelegd	  wordt	  richting	  Rietveld?	  	  
(Zie	  bijlage	  voor	  een	  situatie-‐overzicht.)	  

3. Welke	  gronden	  en	  opstallen	  zijn	  in	  het	  bezit	  van	  de	  gemeente	  op	  de	  locatie	  waar	  
het	  college	  de	  mogelijkheid	  ziet	  van	  een	  brug	  van	  Barwoutswaarder	  naar	  
Rietveld?	  

4. Om	  alle	  verwarring	  hierover	  uit	  te	  sluiten	  zouden	  wij	  het	  op	  prijs	  stellen	  wanneer	  
u	  aan	  uw	  antwoord	  een	  planschets	  toevoegt.	  

	  
	  
Namens	  de	  fractie	  van	  Inwonersbelangen	  
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-‐	  Bijlage	  situatieschets.	  
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