
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 19-04-2022 

 

 

Onderwerp: Openbaar vervoer  

 

 

Toelichting:  

De fractie van Gemeente Belangen krijgt de laatste tijd veel signalen van ongeruste inwoners over 
tekort koming van het openbaar vervoer in hun woonplaats. Inwoners van deel van BorgerCompagnie 
en Tripscompagnie alsmede bezoekers en werknemers van Woelwijck en andere dorpen en 
buitengebieden ervaren dit als een groot gemis.  

Sinds de sluiting van het station Sappemeer Oost zijn er inwoners die nu een alternatief moeten 
zoeken. Of zij moeten naar het dichtstbijzijnde treinstation Zuidbroek of Hoogezand om met het 
openbaar vervoer te gaan. Een andere optie is er niet omdat er ook geen buslijn als alternatief is. 
Gebruik maken van de buurthuis is op gezette tijden ook geen alternatief. 

 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
                                                              

Kan het college aangeven of er überhaupt sprake is voor alternatieven? Zo ja, wat voor alternatieven 
denkt u aan? 

In eerste instantie is er destijds door de provincie aangeven dat voor de sluiting van het treinstation 
Sappemeer oost er een pilot zou komen voor een onbemenste schuttel als alternatief.  

Wanneer heeft deze pilot plaatsgevonden ? 

En wat waren de uitkomsten van deze pilot? 

Zijn er bij het college nog meer knelpunten bekend en zo ja, waar bevinden deze knelpunten zich? 

Is het college het eens met de fractie van Gemeente Belangen dat we samen moeten onderzoeken 
hoe we ook de buitengebieden kunnen bedienen met welke vorm van ( openbaar ) vervoer dan ook? 

 

 

Namens de fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen, 
 
 
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 



 

als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

