
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 25-05-2022 

 

 

Onderwerp: Vragen naar aanleiding van brief bewoners Noordbroeksterstraat 

 

 

Toelichting: 
 
Op 28 maart hebben we een brief ontvangen van 87 teleurgestelde bewoners van de 
Noordbroeksterstraat te Sappemeer. Middels deze brief hebben veel bewoners van de 
Noordbroeksterstraat hun ongenoegen geuit en aangegeven waaraan het volgens hun aan heeft 
geschort. Het is heel divers, overlast die ontstond tijdens de renovatie aan de woningen van Lefier. 
Het betrof de renovatie van de woningen Noordbroeksterstraat no: 118 tot 168. Met verkeersoverlast 
tot gevolg, zwaar vrachtverkeer moest over de omleidingsroute waardoor afvoer /waterputten 
daardoor aan de overzijde van de weg allemaal zijn verzakt. Tevens gaf men aan dat er vrij veel 
achterstallig onderhoud aan het openbaar groen was en is. 

Deze ingekomen brief was voor de fractie van Gemeente Belangen aanleiding om met een 
afvaardiging van de omwonenden in gesprek te gaan. 

Voor alle duidelijkheid tijdens het gesprek gaf men nadrukkelijk aan dat eenieder voorstander was 
van deze renovatie. Dit was niet hun beklag maar wel over de gemaakte afspraken met de buurt door 
de opdrachtgever Lefier en de opdrachtnemer bouwbedrijf Heijmans. 

Ondanks vele klachten gaven die op enig moment niet thuis. 

Dat dit mede de oorzaak is van het gevoel van ongenoegen begrijpen we. 

Echter kunnen we lezen en heeft de fractie van Gemeente Belangen zelf te plaatste geconstateerd 
dat er meer speelt. Verkeersoverlast door zware zandtransporten, achterstallig onderhoud aan groen 
en grijs en aan de overzijde van de water afvoer putten die zijn verzakt. 

Wat hun het meeste dwars zat was het feit dat een ingekomen brief op geen enkele wijze is 
beantwoord door het college of ambtelijk. 

 



 

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

                                                                             

➢ Bent u het met de fractie van Gemeente Belangen eens dat er ten alle tijden een ontvangst 
bewijs retour moet naar de briefschrijvers? 

 

➢ Is het college voornemens om zelf of ambtelijk het gesprek aan te gaan over wat men als 
overlast ervaart in deze straat? 

 

➢ Nu is het de Noordbroeksterstraat er komen nog meer straten aan de beurt waar renovatie 
/inbreiding of nieuwbouw gaat plaatsvinden. 

 

➢ Is het college van mening dat we als gemeentebestuur zelf regie daarop moeten hebben, zo 
ja hoe gaan we borgen dat afspraken met alle partijen worden na gekomen? 

 

 

 
Namens de fractie van GBMG, 
 
Jan Velthuis  
 

 
 

 
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

