
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum:  12 mei 2022 

 

 

Onderwerp : verkeerssituatie De Tandem en de Wegwijzer in Zuidbroek 

 

 

 

Als SP zijn we op 9 mei op bezoek geweest bij 2 basisscholen in Zuidbroek; te weten de Tandem en 
de Wegwijzer. Dit hebben we gedaan omdat we signalen hadden ontvangen dat er zorgen waren over 
de verkeerssituatie bij deze scholen die binnenkort gaan fuseren. We hebben daar gesproken met 
ouders en de zorgen werden breed gedeeld.  

 

Er waren onder andere zorgen over de toegang vanaf de Kerkstraat, een erg drukke weg met veel 
vrachtverkeer en personenverkeer dat zich niet aan de snelheid houdt. Ook moeten fietsers langs de 
kant van de weg fietsen; helaas ligt er aan de kant van de weg een goot; ouders geven aan dat ze 
daardoor verder de weg op moeten om de goot te vermijden en ervaren dit als gevaarlijk. 

 

Ook de manier waarop er nu geparkeerd moeten worden leidt tot zorgen; auto’s rijden achteruit de 
parkeervakken uit en dit zorgt voor gevaarlijke situatie, juist met de kleine kinderen.  

 

Bij meerdere ouders leeft de vrees dat het 1 dezer dagen een keer goed fout gaat. Ze hebben 
meerdere malen geprobeerd om met de gemeente het gesprek aan te gaan over deze kwesties maar 
krijgen steeds geen voet aan de grond.  

 

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college; 

 

• Is het college op de hoogte van de zorgen van de ouders over de verkeerssituatie?  

• Ligt er een plan klaar om deze situatie te verbeteren? Zo ja, wat zijn de maatregelen die 
gepland staan? Zo nee, wordt er gewerkt aan een plan in samenspraak met ouders en 
scholen? Zo nee, zou dit college bereid zijn om in overleg te gaan?  

• Deelt het college het gevoel van de ouders dat de communicatie te wensen overlaat? Zo ja, 
wat gaat het college daaraan doen? Zo nee, waar denkt het college dat dit gevoel bij de 
ouders vandaan komt?  

• Is het college op korte termijn van plan om met de ouders en scholen het gesprek aan te 
gaan?  

 

 

Namens de fractie van de SP Midden-Groningen 
Joke Lesman 
 

 
 



 

 
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

