
1 
 

 

College van burgemeester en wethouders 
Postbus 20 
6560 AA Groesbeek 
 
 
 
Datum: 19 januari 2015 
 
Betreft: Aanleg betonfietspad door spoorkuil 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Wij hebben in een brief van 1 december 2014 ons ongenoegen kenbaar gemaakt over de 
gang van zaken bij de aanleg van het in beton uitgevoerde fietspad door de spoorkuil.  
 
Ook na uw reactie (gedateerd op 14 januari) die wij 13 januari hebben ontvangen  
blijven wij nog met een aantal vragen zitten, die onder andere te maken hebben met het 
gevolgde tijdpad. Ook was ons in het laatste overleg met de gemeente door de heer 
Thijssen toegezegd, dat we de eindrapportage van het door bureau Waardenburg 
uitgevoerde onderzoek zouden ontvangen. Dit is niet gebeurd. 
 
Om ons een juist beeld te kunnen vormen van het gehele beleids- en 
besluitvormingsproces voorafgaand aan, tijdens en na de aanleg van het fietspad willen 
wij met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur alle informatie opvragen die 
betrekking heeft op de aanleg van dit fietspad. 
 
Het gaat onder andere, maar niet uitsluitend om de volgende informatie: 
 interne beleids- en besluitvorming, communicatie tussen o.a. bestuur en 

ambtenaren, communicatie met (leden van de) gemeenteraad 
 aanbesteding van de aanleg van het betonfietspad, gunning en opdrachtverlening 
 alle communicatie tussen gemeente en aannemer o.a. instructies van 

gemeentezijde over uitvoering 
 alle communicatie tussen gemeente en advocaat van de gemeente o.a. adviezen 

en standpunten van de advocaat over de procedure inzake Flora- en Faunawet 
 alle communicatie tussen gemeente en Staatsbosbeheer o.a. over verharding 

schelpenpad 
 alle communicatie tussen gemeente en Bureau Waardenburg. 
 
Bij voorkeur ontvangen wij de gevraagde informatie digitaal. Indien er kosten in rekening  
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gebracht moeten worden voor het maken van kopieën, verzoeken wij u ons hiervan 
vooraf op de hoogte te stellen. 
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
 
Hoogachtend, 
 
     
 

 

 
 
De heer J. de Valk (voorzitter)  De heer J. Buers (bestuurslid) 
 
Werkgroep Milieubeheer Groesbeek 
Postbus 26  
6560 AA Groesbeek 
bestuur@wmg-groesbeek.nl 
 
 
 
 
 
 


