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Onderwerp: Schriftelijke vragen art 33 RvO onderhoud Noordbroeksterstraat  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De fractie van GBMG heeft op 25 mei schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een brief van 

bewoners van de Noordbroeksterstraat in Sappemeer. In deze raadsbrief leest u onze reactie op de 

gestelde vragen.  

 

1. Bent u het met de fractie van Gemeente Belangen eens dat er ten alle tijden een ontvangst 

bewijs retour moet naar de briefschrijvers? 

 

Ja, wij zijn het met u eens en in het algemeen gebeurt dit ook. Voor brieven die in het zaaksysteem 

terecht komen, wordt automatisch een ontvangstbevestiging verzonden. Voor klachten gebeurt dit 

niet automatisch. Inwoners kunnen klachten via een aantal kanalen melden. Het automatisch 

versturen van een ontvangstbevestiging voor klachten vraagt aanpassingen in het systeem. Hier 

wordt aan gewerkt. Bij klachten zorgt de klachtenbehandelaar voor een reactie.  

 

2. Is het college voornemens om zelf of ambtelijk het gesprek aan te gaan over wat men als 

overlast ervaart in deze straat? 

  

Dat is ambtelijk opgepakt. De klachtenbehandelaar heeft contact opgenomen met de woordvoerder 

van de bewoners. Dit is via de mail en schriftelijk gedaan. Er is een telefoongesprek geweest met de 

woordvoerder van de bewoners en er staat een persoonlijk gesprek ingepland. Ook is naar 

aanleiding van de brief contact opgenomen met Lefier en zijn afspraken gemaakt over de 

herstelwerkzaamheden die in opdracht van Lefier door de aannemer opgepakt worden.  
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3. Nu is het de Noordbroeksterstraat er komen nog meer straten aan de beurt waar renovatie 

/inbreiding of nieuwbouw gaat plaatsvinden. 

 

De komende jaren zullen inderdaad in meer straten renovatie-, sloop en nieuwbouwprojecten 

uitgevoerd worden.  

 

4. 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 nagekomen? 

  

Algemeen 

Wij stellen al regels voor het gebruik van de openbare ruimte bij bouwwerkzaamheden: aannemers 

moeten een aanvraag doen voor plaatsing van voorwerpen op of aan de weg. Dit kan via de website 

van de gemeente (https://www.midden-groningen.nl/uitstalling-plaatsen-bij-een-bedrijf ). De 

aanvraag wordt behandeld door het contactplein. Dit gebeurt in overleg met de gebiedsbeheerders. 

Zij bepalen gezamenlijk waar bouwmateriaal en zware machines geplaatst kunnen worden. Ook 

maken zij met de aannemer afspraken over gebruik van de openbare ruimte en hoe die na afronding 

van de werkzaamheden wordt achtergelaten.  

Overigens moeten niet alleen bedrijven een aanvraag doen. Ook inwoners moeten een aanvraag 

doen wanneer zij bijvoorbeeld een afvalcontainer voor bouw- en sloopafval willen plaatsen op een 

parkeerplaats of groenstrook voor hun woning. 

 

Afspraken corporaties 

Om in de toekomst problemen te voorkomen leggen wij in de jaarlijks te maken prestatieafspraken 

met de corporaties en huurderorganisaties een aantal procesafspraken vast. Deze afspraken gaan 

over  
o het doen van een aanvraag wanneer voorwerpen op of aan de weg geplaatst moeten worden en 

o het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in de openbare ruimte wanneer de bouwactiviteiten 

zijn afgerond.  

 

De corporaties zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken bij de aanbesteding. 

Dit is ook geen probleem, omdat aannemers een zogenoemd BLVC-plan moeten maken. In dit plan 

beschrijft de aannemer welke maatregelen en afspraken er rondom bouwprojecten zijn. BLVC staat 

voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In het plan wordt onder andere 

aangegeven hoe de overlast voor de omgeving kan worden beperkt en wie de contactpersonen zijn 

voor de omgeving. Dit plan wordt bij het aanvragen van de omgevingsvergunning afgestemd met de 

gemeente. 
 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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