PS 10 juli 2019

De fractie van de VVD heeft de volgende vragen ingediend:
Naar aanleiding van de memo betreffende het proefbedrijf Uithoflijn stuur ik u hierbij namens de VVD
onderstaande vragen die de VVD wil stellen in het vragen uurtje tijdens de vergadering van PS op 10 juli.
mondelinge vragen voor het vragenhalfuurtje van 10 juli 2019 cf arl 48 reglement van orde:

Dank aan het college voor het memo van gisteravond betreffende het proefbedrijf uithoflijn. Veiligheid staat bij de
VVD hoog in het vaandel en het doet ons deugd dat het college dit ook zo ziet.
Naar aanleiding van dat memo blijven er voor de VVD nog wel een paar vragen open staan voor de tram weer gaat rijden
zodat het gevoel van veiligheid ook bij de bewoners ontstaat.,
Om welke kruispunten gaat het en is de veiligheid op enig moment in het geding geweest? Is de gewenningsperiode
voldoende voor publiek en trambestuurders om met de veilig met de veranderende omgeving om te leren gaan?
Is het college ook bereid om over de situatie bij de overwegen, de veiligheidsbeleving en de aanpassingen in gesprek te
gaan met betrokken stakeholders in omgeving, zoals zwembad Krommerijn en de sportverenigingen op Sportpark
Maarschalkerweerd?
Wanneer was het college er exact van op de hoogte dat het proefbedrijf op advies van ILT door de VRU zou worden
geschorst? Hoe kan het dat de media eerder op de hoogte waren van die schorsing dan provinciale staten en
gemeenteraad?

Wanneer heeft ILT het besluit genomen tot opschorting van de proef,
Wanneer werd het college hiervan op de hoogte gesteld,
Is het college naar aanleiding van de opschorting in gesprek geweest met ILT,
Wanneer heeft dit gesprek plaatsgevonden,
Waarom is PS pas op 9 juli geïnformeerd,
Hoe kan het dat de media eerder op de hoogte was van dit feit,
Welke problematiek lag ten grondslag aan de opschorting,
Hoe is deze problematiek opgelost,
Bestaat de kans dat deze problematiek terugkeert,
Hoe wordt dat voorkomen,

Op 9 jul. 2019, om 22:49 heeft Sijbrandij, Marcel <marcel.sijbrandij@provincie-utrecht.nl> het volgende
geschreven:
Dank aan het college voor het memo betreffende het proefbedrijf uithoflijn. Veiligheid staat bij de VVD hoog in het vaandel
en het doet ons deugd dat het college dit ook zo ziet.
Naar aanleiding van dat memo blijven er voor de VVD nog wel een paar vragen open staan voor de tram weer gaat rijden
zodat het gevoel van veiligheid ook bij de bewoners ontstaat.,
Gelet op de communicatie lijkt Het college een stap terug te doen in de transparantie.
Wanneer was het college op de hoogte dat het proefbedrijf is geschorst?
Hoe kan het dat de media eerder op de hoogte was van die schorsing dan provinciale staten?
Is de veiligheid op enig moment in het geding geweest?

