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Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de 1e en 2e fase van de N208 al weer enige tijd geleden 
beëindigd. Hoewel de finale oplevering en financiële verantwoording nog moeten volgen heeft de 
fractie van de PvdA er, met in het vooruitzicht besluitvorming over een deel van de 3e fase, behoefte 
aan inzicht te krijgen in de mate waarin de voltooide onderdelen van de reconstructie van de N208 
voldoen aan de kaders zoals vastgelegd in de Kadernota N208 d.d. 13-10-2006 en de doelstellingen 
die op basis van deze Kadernota zijn vastgelegd in de Startnotitie N208 d.d. 6-7-2007. Daarom dienen 
wij onderstaande schriftelijke vragen in en verzoeken om beantwoording in de daarvoor afgesproken 
termijn.  
 
Vraag 1. 
Concreet vernemen wij graag van u of en hoe voldaan is aan de volgende doelstellingen, op welke 
datum dit door u is vastgesteld en op welke wijze dit is vastgesteld/gemeten(incl. resultaten): 
Antwoord:  Het college heeft de evaluatie N208 fase 1 en 2 vastgesteld. Deze evaluatie zal aan de 
raad worden voorgelegd. In deze evaluatie zijn de oorspronkelijk vastgestelde 
ontwerpuitgangspunten vergeleken met het eindresultaat. De uitgangspunten uit het 
Variantendocument herinrichting N208 waren: 

 een rijbaanbreedte van 6.30 meter over het hele tracé 

 rijrichtingscheiding met behulp van markering op het wegdek 

 zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden met een breedte van 1.80 meter 

 het aantal parkeerplaatsen vergelijkbaar met het huidig niveau 

 een breedte van de parkeervakken van 2.50 meter 

 de laanstructuur vorm geven door bomen te combineren met de parkeervakken 

 waar mogelijk voetpaden inpassen in het dwarsprofiel 
Bovenstaande uitgangspunten zijn geëvalueerd. De door de PvdA genoemde doelstellingen zijn niet 
als zodanig teruggevonden in het door de gemeenteraad vastgestelde kader. 
 
Voorts willen wij graag geïnformeerd worden over de stand van zaken van een aantal onderwerpen 
die direct met de N208 te maken hebben of hadden. Het betreft: 
 
Vraag 2. 
De voetgangersoversteekplaats bij het Fioretti. 
In het Hoofdpuntenrapport d.d. 28-5-2014 wordt gemeld dat het Team Openbare Ruimte het 
initiatief neemt tot aanpassing van de oversteek. In de collegebesluiten van 24-2-2015 lezen wij dat 
het college akkoord gaat met een plan voor deze oversteek. Kunt u ons hierover informeren? 
Antwoord: Het college heeft op 24 februari 2015 het besluit genomen om de oversteek te laten 
vervallen. Deze informatie is inmiddels actief naar de raad gecommuniceerd. 
 
Vraag 3. 
Het aanplanten van het groen. 
Volgens het Hoofdpuntenrapport d.d. 18-12-2013 zal dit plaatsvinden in het voorjaar 2014. Graag 
een toelichting op de huidige stand van zaken? 
Antwoord: De aannemer heeft al het groen aangeplant conform contract. Er is geprobeerd tijdens 
het project om het groenplan aan te passen naar een meer gevarieerde inrichting. Vanwege te 
beperkt budget is hier geen vervolg aan gegeven. Het college laat nu een plan opstellen om alsnog 
aan de vraag naar meer variatie en bloeiende planten te voldoen. Hiervoor zullen later dit jaar aan de 

In het onderstaande volgen wij in onze beantwoording de letterlijke tekst van de PvdA in 
de vorm van 8 vragen die wij in het rood beantwoorden. 



raad voorstellen worden gedaan. Bij instemming vindt de aanplant niet eerder dan in het najaar 
plaats. 
 
Vraag 4. 
Het aanpassen van de middengeleider tussen de twee nieuwe rotondes. 
Volgens het Hoofdpuntenrapport d.d. 18-12-2013 zal dit in 2014 worden uitgevoerd. Graag een 
toelichting op de huidige stand van zaken? 
Antwoord: de middengeleider is nog niet aangepast. Hiervoor verwijzen wij u naar het 
evaluatierapport N208. 
 
Vraag 5. 
Het aanplanten van platanen aan de ‘smalle’ Van den Endelaan. 
Het Hoofdpuntenrapport 19-2-2014 meldt dat er platanen komen in plaats van de moseiken die aan 
de rest van het tracé komen. Graag een toelichting op de huidige stand van zaken? 
Antwoord: de platanen zijn geplant. 
 
Vraag 6. 
Het voetpad ter hoogte van de Jozefschool en Jozefkerk. 
In het Hoofdpuntenrapport d.d. 27-8-2014 wordt gemeld dat verschillende bewoners dit te smal te 
vinden. Graag horen wij gemotiveerd waarom u hier wel of geen actie aan verbindt? 
Antwoord: het smalle voetpad is het gevolg van het dubbelzijdig fietspad ter plaatse. De afweging is 
gemaakt dat de verkeerskundige noodzaak om het fietspad dubbelzijdig te maken groter was. 
Klachten over de breedte van het voetpad kwamen binnen vlak na de aanleg. Wij hebben uitgelegd 
waarom de situatie is ontstaan.  
 
Vraag 7. 
Stand van zaken m.b.t. Leidsestraat 1f en aansprakelijkheidsstellingen m.b.t. ‘stille’ Van den 
Endelaan. 
Antwoord: met betrekking tot de schade afwikkeling  is de situatie dat de gemeente formeel geen 
direct betrokkene is. Partijen zijn de aannemer en de eigenaren van de woningen. De gemeente 
neemt echter zijn verantwoordelijkheid voor zijn burgers en probeert een goede afhandeling te 
bevorderen. Er is door ons contact geweest met de verzekeraar van BAM. De zaken zijn nog in 
behandeling, een expertisebureau is door de verzekeraar inmiddels ingeschakeld voor 
controlemetingen. 
Leidsestraat 1f kent nog geen verdere ontwikkelingen. 
 
Vraag 8. 
Wijziging contractafspraken N208 over asfaltonderhoud met BAM (5401)  

 In te stemmen met de wijziging van het contract met BAM Wegen BV, regio West voor het project 
herinrichting N208 fase 1 en 2 over asfaltonderhoud.  

 De gemeenteraad actief te informeren over de administratieve afhandeling.  
 
Over de wijziging van deze contractafspraken willen wij graag nader geïnformeerd worden. In 
tegenstelling tot de vermelding is voor zover wij kunnen nagaan de gemeenteraad hierover niet 
actief geïnformeerd. Waaruit bestaan de wijzigingen in de contractafspraken, wat zijn hiervan de 
consequenties financieel en anderszins en op wiens initiatief vinden deze wijzigingen plaats?  
Antwoord: nadere informatie over contractwijzigingen zijn te lezen in het collegebesluit dat hierbij 
wordt meegestuurd. In de evaluatie N208 is hierover eveneens informatie opgenomen waar wij op 
deze plaats naar verwijzen. 
 


