
Geachte college,

Onderstaand de vragen van Leefbaar Lokaal Belang betreft MIRT/A2.

Op 30 juni jl. heeft Leefbaar Lokaal Belang in de rondvraag de vraag gesteld, wat is het advies wat de 

wethouder 22 juni jl. heeft ingebracht in de werkgroep A2 Mirt-verkenning.

Wij hebben 2 maal de vraag moeten stellen in de rondvraag omdat wij geen antwoord hebben 

gekregen tijdens de rondvraag. Daarna kwam de portefeuillehouder met een verhaal wat niet meer 

te volgen was en ook geen antwoord was op de vraag.

Als Leefbaar Lokaal Belang stellen wij de vraag opnieuw schriftelijk en met aanvullende vragen.

1. Heeft de wethouder op 22 juni 2020 gezegd dat hij gaat voor 2 keer 4 banen, verplaatsing 

van de afslag Waardenburg naar het noorden en een rondweg rond Waardenburg vanaf de 

nieuwe afslag?

2. Wat is het advies dat de stuurgroep aan de Minister gaat geven/heeft gegeven?

3. De Raad is door de wethouder betrokken bij de zaak MIRT/A2 en het advies aan de 

stuurgroep. Daarom willen wij het verslag van de bijeenkomst van 22 juni 2020 graag 

ontvangen.

4. Heeft de wethouder  tijdens de bijeenkomst van 22 juni 2020 verteld wat de consequenties 

zijn van het aanleggen van een rondweg, zoals verplaatsing van het huidige voetbalveld en 

verplaatsing van woningen en bedrijven?

5. Is er vooraf en na 22 juni 2020 overleg geweest met de betreffende voetbalvereniging in 

Waardenburg over het feit dat zij door een mogelijke rondweg voor de tweede keer 

verplaats moeten worden?

6. Is er vooraf en na 22 juni 2020 overleg geweest met eigenaren van woningen en bedrijven 

die zullen moeten wijken voor een mogelijke rondweg waar nu hun woning staat?

7. Heeft de wethouder nog informatie ontvangen van het Rijk over de vraag wanneer de 

Minister het besluit gaat nemen en wat zij met het advies van de stuurgroep gaan doen?

8. Gaat de wethouder de Raad van deze zaak op de hoogte houden en zo ja, hoe gaat hij dat 

doen?

9. Wij willen graag een terugkoppeling krijgen van de wethouder over alle openbare 

bijeenkomsten over MIRT/A2 die hij dit jaar namens het college heeft bijgewoond, zowel 

fysiek als digitaal.

Namens de fractie

Leefbaar Lokaal Belang


