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Vragen en antwoorden 

 
Vraag 1  
In antwoord op PvdA vraag 08 geeft u aan dat de VRI’s op de Verbindingsweg zijn voorzien van 
voorzieningen die prioriteit kunnen geven aan het openbaar. Zijn de VRI’s al zo ingesteld dat zij prioriteit 
geven aan het openbaar vervoer? Zo nee, waarom niet en wanneer wordt dit alsnog gedaan? 
 
Antwoord 1 
De VRI’s op de Verbindingsweg zijn al zodanig ingesteld dat er prioriteit kan worden gegeven aan het 
openbaar vervoer. Momenteel moeten de bussen van de RET daar nog op worden afgestemd. Hierover 
hebben we al contact met RET, zodat deze prioriteit zo spoedig mogelijk effectief kan worden gemaakt. 
 
Vraag 2  
In antwoord op PvdA vraag 10 geeft u aan dat u in gesprek bent met omwonenden van de Lidl in Bolnes. 
Kunt u aangeven of omwonenden overlast ervaren van het laden en lossen van grote vrachtwagens op de 
openbare weg (voorheen gebeurde dit in een inpandige sluis) en of de gesprekken voor u aanleiding zijn 
om maatregelen te nemen? Kunt u in uw antwoord in ieder geval ingaan op geluidsoverlast en het 
veiligheidsaspect? 
 
Antwoord 2 
Er zijn meldingen van geluidsoverlast van omwonenden bekend. Hierop is de DCMR ingeschakeld die, na 
inspectie, met de onderneming in contact is getreden over de geldende regels. Bij herhaling zal DCMR 
nadere actie ondernemen. Daarnaast zijn er door bewoners zorgen geuit over de veiligheid van het laden 
en lossen op de openbare weg. De afdeling Verkeer heeft met name tijdens de bouwwerkzaamheden van 
Lidl verschillende maatregelen genomen en aanpassingen gedaan. Sinds oplevering zijn er geen nieuwe 
meldingen over verkeersveiligheid binnengekomen. 
 
Vraag 3 In antwoord op PvdA vraag 12 geeft u aan dat u met de beheerder/eigenaar van de Crezéepolder 
de mogelijkheden wil onderzoeken voor het plaatsen van (extra) zitbanken. Dat is positief. Op welke wijze 
wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van dat onderzoek? 
 
Antwoord 3 
De uitkomst van het onderzoek zal via een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt worden aan de 
gemeenteraad. 
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