
 
GEMEENTERAAD SLIEDRECHT 
Mondelinge vragen raadsleden aan het college van B&W (artikel 38 
vragen*) 
Het lid dat mondelinge vragen wil stellen meldt dit onder opgave van het onderwerp en de vragen 
schriftelijk via de griffier bij de voorzitter aan uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 
uur. 
 
Artikel 38a Antwoordgarantie 
Als aan de burgemeester of aan het college vragen worden gesteld op grond van artikel 
38 en die vragen tenminste 24 uur voorafgaande aan het stellen van de vragen bij de voorzitter 
zijn gemeld, geldt een antwoordgarantie, zodat de vragen in de betreffende vergadering of 
bijeenkomst worden beantwoord. 
 
Datum: 24 september 2022 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad 
Sliedrecht, 
 
 
Steller vragen: J.H. Oostrom  
 
 
Onderwerp: Situatie Putterstraat 
 
Toelichting: 
In de CIB van 13 september 2022 zijn we als raad geïnformeerd over het project Vogelbuurt Zuid 
en het faillissement van de uitvoerende aannemer Van Hattum Infra B.V. Door dit faillissement is 
het vervangen van het bestaande rioolstelsel voor een gescheiden rioolstelsel per direct stil komen 
te liggen. Op dat moment was ca. 40% van het totale project uitgevoerd waardoor er nog geen 
klinkers zijn aangebracht en een deel van de Putterstraat nog ‘open’ ligt. 
Een onwenselijke situatie die volgens de CIB veilig is voor de omgeving. Daarnaast wordt er zo snel 
mogelijk gezocht naar een andere aannemer voor dichten van de straat en evt. andere 
noodzakelijk werkzaamheden. De bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd, de Bouwapp 
blijft in gebruik en ook de omgevingsmanager blijft actief in de wijk. Tot zover geruststellende 
berichten in deze onvoorziene en onwenselijke situatie. 
 
Als SGP-ChristenUnie fractie werd echter onze aandacht gewekt door een ingezonden brief op 23 
september naar Sliedrecht24. In deze brief wordt een appel op ons gedaan gezien er sprake is van 
een gevaarlijk situatie die verre van veilig is voor de omgeving. Uit contact met omwonende en 
bezichtiging van de betreffende locatie blijkt dat inderdaad het geval met een niet functionele 
afzetting voor onder andere spelende kinderen, verzakkende stoepen door de regen en een 
bouwput met vervuilde regenplassen en rondslingerend materiaal. 
In overeenstemming met de CIB van 13 september waarin wordt aangegeven dat waar nodig 
direct maatregelen getroffen om onveilige situaties te verhelpen of te voorkomen geeft dit de 
volgende vragen:      
 



1. Welke maatregelen zijn er inmiddels/of worden er getroffen om deze onveilige situatie in 
de Putterstraat zo snel mogelijk te verhelpen? 

2. Hoe ziet het uiteindelijke vervolg van dit project er nu uit?  

*Art. 38 Reglement van Orde 
1. Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende of besluitvormende vergadering mondelinge vragen stellen aan het college over 
het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. Voor wat betreft de 
besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid. 
 


