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Geachte Raad,

Door de CDA-fractie zijn op 16 december 2019 vragen gesteld met betrekking tot schade aan de
fietsbewegwijzeringsmast ter hoogte van het tenniscomplex Forescate.

Vraag 1. Heeft het College kennis genomen van het artikel “Staat Voorschoten voor
paal?”, in het recente Senioren Magazine Voorschoten; jaargang 11, nummer 5 van
Winter 2019?
Antwoord 1. Ja
Vraag 2. Kan het College bevestigen dat het klopt dat hier sprake is van een wel zeer
langdurig niet oppakken van een signaal terzake de afgesneden armen van de mast van
de fietsbewegwijzering op het fietspad langs het tenniscomplex van Forescate en het
bruggetje naar de Juliana van Stolberglaan/Charlotte de Bourbonlaan.
Antwoord 2. Ja, het is niet gebruikelijk dat de afhandeling van een melding zo lang duurt.
Vraag 3. Kan het College “verklaren”, als dit bericht juist is, waarom een melding als
deze zo lang op adequate afhandeling heeft moeten wachten?
Antwoord 3. De schade is in oktober 2016 gemeld, de gemeente heeft kort daarop contact gehad
met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD) als beheerder van deze voorziening. Er is een
offerte van de NBD ontvangen, maar door miscommunicatie heeft het zeer lang geduurd voordat er
een opdracht verleend is om de werkzaamheden uit te laten voeren.
Vraag 4. Hoe kan verder worden voorkomen dat een herhaling van dit soort voorvallen in
afhandeling optreedt?
Antwoord 4. Door de procesgang te verduidelijken en daarin andere controlevormen op te nemen.

Vraag 5. Kan het College aangeven of de mast binnen afzienbare termijn wordt
vervangen of “gerepareerd”?
Antwoord 5. Medio november is alsnog opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te voeren. In
het eerste kwartaal van 2020 worden 2 nieuwe “armen” op de bestaande fietsbewegwijzeringsmast
geplaatst.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

