
Van: Margré van Wijngaarden
Aan: Griffie3
Cc: "fractie"
Onderwerp: Griffie - Aanmelding vragen over trafo/laadstation Havenhoofd - vragenkwartier Cie. Samenleving

30.05.2022
Datum: zondag 29 mei 2022 22:19:05
Prioriteit: Hoog

Beste mensen van de Griffie,
 
Ik wil in het vragenkwartier van de Cie. Samenleving van 30 mei een aantal
vragen stellen over de situatie aan het Havenhoofd m.b.t. het laadstation/de trafo
voor de elektrische waterbussen van Blue Amigo.
Hierover heb ik intensief contact gehad met een van de bewoners.
 
Redenen om dit in de Cie. Samenleving te doen:
1.De Commissie Ruimte van woensdag 1 juni is vervallen
2.Volgens de berichten zouden de graafwerkzaamheden op 7 juni starten. De brief
wordt toegevoegd aan de ingekomen stukken voor de raad van 9 juni, maar dat is
dus te laat.
3.Haast is geboden.
 
Mijn vragen gaan over:
a.De informatie in de RIB van 13.07.2022 (n.b. Stond op de lijst van Ingekomen
stukken van Ruimte 15.09.2022).
b.De bekendmakingen in het Gemeentenieuws van 23.03.2022 en 18.05.2022.
c.Aan wie is hiervoor vergunning gevraagd en van wie is die gekregen.
N.B.: Ik denk hierbij in het bijzonder aan het Waterschap. De voorgenomen plek
voor graafwerkzaamheden bevindt zich in de primaire waterkering.
d.Worden de voorgenomen werkzaamheden stilgelegd in afwachting van overleg
met betrokken bewoners en het vinden van een mogelijk alternatieve locatie.
e.De communicatie in het algemeen en in het bijzonder met de direct
omwonenden.
 
Met vriendelijke groeten,

H.M. (Margré) van Wijngaarden
Raadslid PAB 
hm.vanwijngaarden@p-a-b.nl
telefoon: 078-6150083
https://www.p-a-b.nl

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is bij wet beschermd. 
Het bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u hierbij geïnformeerd 
dat elk gebruik en iedere verspreiding of reproductie ten strengste verboden is. 
Neem in dat geval contact met mij op en vernietig alle kopieën van het originele bericht.
 
 
 
 

mailto:hm.vanwijngaarden@p-a-b.nl
mailto:griffie@Papendrecht.nl
mailto:fractie@p-a-b.nl
mailto:hm.vanwijngaarden@p-a-b.nl
https://www.p-a-b.nl/

