Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in
artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der
Gemeente Leeuwarden
Datum: 17 december 2017
Onderwerp: Afsluiting Hendrik Algraweg
Geacht College,
Na het lezen van de berichten in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant van 16
december jl. over het wederom mislukken van een poging van de gemeente om de Hendrik
Algraweg af te sluiten is de VVD Fractie zeer verbaasd en bezorgd over de gang van zaken.
Wij maken ons er vooral zorgen over dat de rechter tot twee maal toe moest ingrijpen
omdat de gemeente de procedures niet lijkt te volgen en hebben daarover de volgende
vragen:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Hoe verklaart u dat de gemeente niet op de hoogte was van de uitspraak van de Raad
van State in april dat er nog een formeel besluit moest worden genomen?
Waarom is na het collegebesluit van afgelopen dinsdag afgeweken van de reguliere
bezwaartermijn van 6 weken?
Waarom zijn na het collegebesluit van afgelopen dinsdag de belanghebbende
partijen niet geïnformeerd? Zeker nadat de gemeente eerder al werd teruggefloten
omdat er geen formeel besluit was genomen zou je de uiterste zorgvuldigheid mogen
verwachten bij alle vervolgstappen.
Wat gaat u doen om de relatie met en het vertrouwen van de belanghebbenden te
herstellen?
Overweegt u alsnog om de Hendrik Algraweg niet buiten gebruik te stellen? Zo nee
waarom niet?
De uitspraak van de rechter betekent, uitgaande van het volgen van de reguliere
procedures in het vervolg, een aanzienlijke vertraging van de voorgenomen afsluiting
van de Hendrik Algraweg. Welke maatregelen gaat u treffen om de geplande
aanrijdroute voor het nieuwe Landbouwmuseum toch tijdig gereed te hebben? En
welke alternatieve oplossingen heeft u voor het geplande parkeergebied voor
Culturele Hoofdstad?

Wij verwachten dat u de vragen op zo kort mogelijk termijn en binnen de daarvoor staande
termijnen kunt beantwoorden.
Namens de VVD Fractie,
Met vriendelijke groet,
Petra van der Sloot en Serge Hollander

