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formulier aanmelding vragenuur raadsvergadering 
 

 
Aankondiging van een raadslid om tijdens het vragenuur vragen te stellen ingevolge artikel 35a van het 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. 

 
Naam indiener: Alfons Koning Bastiaan 

vragenuur raad 

Fractie: 

 

Datum en tijdstip 
indiening: 

04.06.2013 (17.00u.)  

Datum 
vergadering: 

05.06.2013 

Onderwerp: Ondernemers Nieuwstraat zijn overlast wegwerkzaamheden beu 

Vraag/vragen:  
-Sinds wanneer bent u ervan op de hoogte dat de ondernemers van de 
Nieuwstraat de overlast vanwege wegwerkzaamheden meer dan beu zijn? Wat 
onderneemt u hiertegen? 
 
-Is het juist dat door (op)startende andere werkzaamheden en het plaatsvinden 
van de kermis de bereikbaar aldaar binnen afzienbare tijd verder achteruit gaat? 
Zo ja, wat onderneemt u hiertegen? 
 
-Hebt u in kaart gebracht wat in soortgelijke trajecten anders kan en beter moet? 
Zo ja, hoe gaat u die informatie gebruiken? 
 
-Bent u bereid om alles uit de kast te halen om de momentele problemen 
optimaal aan te vliegen en zo optimaal mogelijk op te lossen? Zo ja, op welke 
wijze doet u dat? 
 
-Brengt u (zo ja per wanneer) een alternatief scenario in praktijk zodat de 
bereikbaarheid fors toeneemt en men de Nieuwstraat zo gemakkelijk mogelijk 
bereiken kan? 
 
-Per wanneer en hoe gaat u het gesprek met de ondernemers aan? Op welke 
wijze werkt u samen met hen aan werkbare oplossingen? 
 
-Nu de wegwerkzaamheden reeds enige tijd plaatsvinden gaat het openbaar 
groen in de omgeving achteruit. Met name het groen voor en om het voormalig 
gemeentehuis ziet er slecht c.q. niet onderhouden uit. Per wanneer neemt u dit 
groen ter hand en hoe zorgt u er voor dat de openbare ruimte ondanks de 
werkzaamheden er zo optimaal mogelijk bijligt? 
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Toelichting m.b.t. 
actualiteit, urgentie 
en gevoerd 
bestuur: 

 
Ook de ondernemers van de Nieuwstraat zijn de overlast vanwege de 
wegwerkzaamheden meer dan beu. Nu een belangrijke deadline dreigt te 
verstrijken en zij daardoor nog langer met veel ongemak zitten vind men het 
welletjes en meer dan genoeg geweest. 
 
Uit pure noodzaak met de insteek de hele zaak vlot te trekken en flink te kunnen 
bespoedigen bij deze enkele vragen. 

Handtekening  
(bij schriftelijke 
indiening) 
 

 

 
Toelichting op formulier 
 
In het vragenuur kunnen de raadsleden vragen stellen aan het college over “actuele zaken 
betreffende het gevoerde bestuur”. Die vragen dienen uiterlijk 24 uren voor het begin van de 
raadsvergadering te zijn ingediend. Voor het gebruik maken van het vragenuur heeft het presidium op 
23 januari 2007 de volgende regels vastgesteld:    
 
1. Indiening van vragen dient te gebeuren door middel van een bij de griffie verkrijgbaar 
modelvragenformulier. Indiening geschiedt bij voorkeur  per email, adresseren aan  griffie@heerlen.nl 
 
2. Vragen en toelichting dienen zeer kort en bondig te zijn.  
 
3. Toetsingscriteria zijn “actueel” en “gevoerd bestuur door het college”. De griffier doet een eerste 

toets. De voorzitter  plaatst niet op de lijst van vragen voor het vragenuur: 
• vragen die tijdens de rondvraag of anderszins in de laatstgehouden commissievergadering 

konden worden gesteld of indien de vraagsteller geen commissielid is door diens collega 
fractielid in de commissie 

• vragen van feitelijke aard (inc. detailvragen) zonder algemeen bestuurlijke implicaties. Deze 
vragen moeten via de weg van artikel 35 RvO gesteld worden  

• vragen die betrekking hebben op of het karakter hebben van het ter verantwoording roepen  
van een collegelid of het college. Dergelijke vragen moeten via de weg van een interpellatie 
aan de orde worden gesteld 

• vragen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda van de eerstvolgende commissie 
staan 

• vragen waarbij de vraagsteller niet de actualiteit aangeeft met daarbij vermeld de urgentie en 
doel van een snel antwoord  

• vragen waarbij de vraagsteller niet kan aangeven wat de relatie is met “het gevoerd bestuur”  


