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 Griffie 3. Bestuur\5925 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.     3.Bestuur\5925 

Raad    09-07-2015  

Agendanummer   7 (aangevuld) 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 05-06-2015 over 3e fase N208 

Via de leesmapstukken voor de raad van juni heeft u ons het collegevoorstel toegestuurd 

over de contractvorm derde fase N208. Dit roept bij ons de volgende vragen op: 

 

1.  Hoe gaat de verdere wegindeling eruit zien? Er zijn kaders vanuit fase 1 en 2, 

 houden we hieraan vast mbt fase 3, het variantendocument? 

 

Antwoord: Het variantendocument is inderdaad nog van toepassing en geldt dus ook 

voor fase 3. Over de precieze wegindeling en inrichting zijn nog geen besluiten 

genomen. Wij bevinden ons nu in de fase van voorbereiding. Wij zullen de raad 

informeren over de voorgestelde inrichting. Hierbij verwijzen wij naar het eerder aan de 

raad actief geïnformeerde besluit “Reconstructie en groot onderhoud derde fase N208”. 

De grenzen van project fase 3 hebben we wel bepaald. Fase 3a is het traject tussen 

Maarten Trompstraat tot en met de kruising Pastoorslaan. Fase 3b is het traject tot 

Bennebroek. 

 

2.  Uitgangspunt was dat de N208 van komgrens tot komgrens een geheel moest 

 gaan worden, bent u dit met ons eens? 

 

Antwoord: Wij zijn dit in principe met u eens.  

 

3.  Lezen we het goed dat deze fase niet verder gaat dan de kruising Pastoorslaan-

 Weerlaan? 

 

Antwoord: Zie antwoord 1, u leest het goed. De bedoelde fase is fase 3a. Zie ook het 

eerder aan de raad actief geïnformeerde besluit “Reconstructie en groot onderhoud 

derde fase N208”. 

 

4.  Op een eerder moment is er afgesproken dat er een keuzevoorstel naar de raad 

 zou komen mbt kruising Pastoors-Weerlaan of er gekozen zou worden voor een 

 VRI of toch een rotonde, dit zien wij in dit voorstel niet terug. 

  Bloeiend Hillegom ziet liever eerst een raadsvoorstel, voordat we een keuze gaan 

 maken over de contractsvorm en /of de uitvoering in eigen beheer nemen. 
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Antwoord: De raad wordt door het college geïnformeerd over de keuze voor een rotonde 

of VRI. Het nu kiezen voor de contractsvorm was in dit vroege stadium nodig omdat dit 

bepalend is voor het organisatietraject van de voorbereidingsfase. 

 

5.  Ook is er een afspraak dat na oplevering van fase 1 en 2, er bekeken zou worden  

 hoeveel budget er nog beschikbaar is voor fase 3.  

 Graag willen wij hier over geïnformeerd worden, waarbij er een uitsplitsing naar 

 financieringsbron is zodat we weten welk deel vanuit de rioleringsvervanging en 

 welk deel van wegenonderhoud zou moeten komen. 

 

Antwoord: Bij de nadere uitwerking komen wij bij u terug met de nadere financiële 

onderbouwing. 

 


