Aan het DB van het waterschap
Brabantse Delta.

Hoeven, 17-10 2015

S.O.S. bericht
Onderstaande bericht is naar aanleiding van het verleggen van de
ondergrondse gasleiding aan de Goudbloemsedijk.

Heren van het DB, Ik werd gisteren geconfronteerd met een pers bericht naar
aanleiding van de T splitsing Goudbloemsedijk en de Boutweg . Als U de
foto-s bekijkt welke de aansluiting van de Goudbloemsedijk
naar de Boutweg bekijkt ziet u dat het eigenlijk een verbreed fietspad is
waar al het landbouwverkeer maar ook de Vrachtwagens meet de aan en afvoer
van de landbouw producten en veevoer over heen moeten gaan rijden. Ook word
hier veel recreatief gebruik van gemaakt, wat u wel bekend zal zijn.
Ik weet niet wie hiervoor verantwoordelijk voor is, het Waterschap of de
Gemeente, of beide. Wel weet ik dat wij als Waterschap deze dijk tzt gaan
aanpakken ivm de dijkverhoging.
Vraag is;
1 Is er een gezamenlijk overleg geweest met met de 3 partijen,nl
Gasunie-Gemeente- en het Waterschap over de aansluiting van het Kruispunt en- of
T splits
2 Was u allen op de hoogte van deze aanleg wat de ligging en
de breedte betreft van dit nieuw stuk weg.
3 Heeft u als 3 partijen goedkeuring gegeven om deze
ontsluiting zo aan te leggen.
4 Zo niet wat gaat u er met u allen aan doen om hier tot een
goede ontsluiting te komen.
5 Is het bekend dat het uitzicht vanuit de Goudbloemsedijk
geheel is verdwenen ivm de grondhoop die daar ligt.
6. Bent u het met mij eens dat zo het er nu bij komt te liggen en de functie die deze
heeft niet meer past gezien het gebruik van deze weg.
Gezien de belangrijkheid van dit geheel is ons verzoek om hier per omgaande
met betreffende partijen aan tafel te gaan om tot een goede ontsluiting te
komen.
Met Vriendelijke groeten
Ad Wijnen

