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Beste clara, 

 

Op 5maart heb ik een mail naar jullie gestuurd.  

 

Inmiddels is de situatie aangepast zij het dat het pappen en nathouden gewoon is door gegaan een 

laagje asfalt en we zijn weer van het probleem af? 

Nu doet een volgend probleem zich voor nabij de aansluiting bij gerverscop en de onveiligheid aldaar 

en de door de inwoners aangelegd pad om hun kinderen zo veilig als mogelijk 

thuis te laten komen. Fietspaden sluiten niet aan of worden vernauwend bruggen cq duikers worden 

niet verbreed enz. 

Kortom wanneer gaat de provincie deze weg op een ordentelijke manier aanpakken en er voor 

zorgen dat alle problemen in een keer opgelost worden. 

 

Stuur deze mail nu ook naar gedeputeerde en statenleden zodat ze kennis kunnen nemen van de 

onmacht van Inwoners. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Hendrie van Assem 

 

p.s. kan op geen enkele manier een algemeen e.mailadres van de statenleden vinden op de site van 

de provincie 

 

 
Hendrie van Assem / Fractievoorzitter 

+31 6 39 13 78 90 / hendrievanassem@inwonersbelangen.nl  

Singelplein 41 3442 AT Woerden 
www.inwonersbelangen.nl 

     

 

 

 

 

Beste clara, 

 

Bij het lezen van dit persbericht moet mij wel een aantal dingen van het hart. 

 

Waarom moet er als een paar incidenten zijn zo rigoureus zaken aangepakt de weg was nog niet zo 

lang geleden opgeknapt. 

Het was te voorspellen dat met het wegvrezen van de toplaag er in de winter problemen zouden 

komen met de onderlaag. 

Is er onderzoek gedaan naar wat nu echt de redenen zijn van de incidenten? te hard rijden 

telefoneren enz. 
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Rij toevallig zelf elke dag deze weg en heb zelf geen problemen bij de 60km. 

 

Is het niet uitermate verstandig dat als provincie toch aan de gang gaat dan echt een 

verbetering  realiseren, de huisjes aan de rijn weg saneren,en het fietspad  

doortrekken en die bocht eruit halen door een stukje land te kopen dat zou voor mijn gevoel een 

structurele oplossing brengen inplaats van pappen en nat houden? 

 

p.s Dit heeft Inwonersbelangen al eens eerder aangekaart bij de provincie. 

 

Met een vriendelijke groet 

 
 
Hendrie van Assem / Fractievoorzitter 

+31 6 39 13 78 90 / hendrievanassem@inwonersbelangen.nl  
Singelplein 41 3442 AT Woerden 

www.inwonersbelangen.nl  
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