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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Keerpunt22, met betrekking tot de 
onvrede over de werkzaamheden in Vasse. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen met deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
De fractie van Keerpunt22 geeft aan dat er onvrede is over de bebording rondom de werkzaamheden in 
Vasse. Daarover worden de volgende vragen gesteld: 
 
1.     Is het College van B&W op de hoogte van de onvrede die is ontstaan over de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de Denekamperweg in Vasse? 
Antwoord: Nee, pas na ontvangst van deze vragen is het onder de aandacht gekomen. 
 
2.     Ziet het College van B&W mogelijkheden om in de huidige wegbewijzering duidelijker naar voren te 
laten komen dat ondernemers in Vasse ondanks de werkzaamheden gewoon bereikbaar zijn? Zo nee, 
waarom niet? 
Antwoord: Nee, we hebben met de ondernemers in Vasse afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Er 
zijn extra borden geplaatst voor de bereikbaarheid van winkeliers/ondernemers en daarnaast ook de 
terrassen. Zie ook Bijlage 1 voor enkele foto's. 
 
3.     Is het College van B&W bereid de kosten die door ondernemers zijn gemaakt voor de eigen borden te 
compenseren? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: Nee, omdat onze bebording volstaat en omdat het gebruikelijk is dat we dergelijke borden 
plaatsen. 
 
4.     Hoe heeft het overleg tussen de gemeente en de ondernemers eruit gezien in het voortraject? 
Antwoord: Omwonenden, ondernemers en de dorpsraad zijn voorafgaand aan de voorbereidingen betrokken 
door middel van huis-aan-huis brieven en een artikel in ‘Op en Rond de Essen’. Daarnaast hebben 
omwonenden en ondernemers de kans gekregen mee te denken door deel te nemen aan het ontwerpteam. 
Daarin is samen met gemeente het plan voor de werkzaamheden uitgewerkt. 
 
5.     Ziet het College van B&W mogelijkheden om dergelijke werkzaamheden in toeristische gebieden in de 
toekomst buiten het hoogseizoen te laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet? 

 



Antwoord: Wanneer mogelijk vermijden we uitvoering in het hoogseizoen in toeristische gebieden, maar voor 
dit specifieke rioolvervangingsproject hebben we een uitvoeringsperiode van 8 maanden aaneengesloten 
nodig. In de winterperiode kunnen we sommige werkzaamheden niet uitvoeren, omdat er dan een grote 
kans op vertraging bestaat. 
   
6.     Ziet het College van B&W naar aanleiding van de uitvoering van de werkzaamheden in Vasse 
verbeterpunten voor de uitvoering van toekomstige, soortgelijke projecten? Zo ja, welke? Zo nee, waarom 
niet? 
Antwoord: Vooralsnog hebben we geen verbeterpunten voor toekomstige projecten. We stemmen de 
maatregelen rondom bereikbaarheid af op het specifieke project, daar waar extra maatregelen nodig zijn 
zullen we die treffen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de waarnemend raadsgriffier, de heer J.B. Zijlstra. Hij zal uw vragen aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de waarnemend griffier is (0546) 62 81 46 en zijn e -
mailadres is j.zijlstra@tubbergen.nl
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



 
 

 



 

 

 

 
 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W  
 
Van:  Keerpunt22 
Ontvangen: 8 augustus 2022    

 

 
Onderwerp: Gevolgen werkzaamheden Vasse 
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
 

1. Is het College van B&W op de hoogte van de onvrede die is ontstaan over de uitvoering van 
de werkzaamheden aan de Denekamperweg in Vasse? 

2. Ziet het College van B&W mogelijkheden om in de huidige wegbewijzering duidelijker naar 
voren te laten komen dat ondernemers in Vasse ondanks de werkzaamheden gewoon 
bereikbaar zijn? Zo nee, waarom niet? 

3. Is het College van B&W bereid de kosten die door ondernemers zijn gemaakt voor de eigen 
borden te compenseren? Zo nee, waarom niet? 

4. Hoe heeft het overleg tussen de gemeente en de ondernemers eruit gezien in het voortraject? 
5. Ziet het College van B&W mogelijkheden om dergelijke werkzaamheden in toeristische 

gebieden in de toekomst buiten het hoogseizoen te laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet? 
6. Ziet het College van B&W naar aanleiding van de uitvoering van de werkzaamheden in Vasse 

verbeterpunten voor de uitvoering van toekomstige, soortgelijke projecten? Zo ja, welke? Zo 
nee, waarom niet? 

 
 

 

Toelichting:  

 
Eerder dit jaar heeft de fractie van Keerpunt22 al eens mondelinge vragen gesteld over de 
uitvoering van andere werkzaamheden in Vasse. Daarbij ging het vooral over de 
bereikbaarheid. Nu is er ten gevolge van nieuwe werkzaamheden opnieuw onvrede 
ontstaan. Met name gaat het hierbij om de onduidelijke wegbewijzering, waardoor het voor 
automobilisten ten onrechte lijkt alsof Vasse geheel onbereikbaar is. Dit heeft gevolgen voor 
onder andere de ondernemers, die inmiddels eigen borden hebben geplaatst om duidelijk te 
maken dat zij weldegelijk geopend zijn. 
 
 

Ondertekening en naam:  

 
Stijn Hesselink 
Keerpunt22 
 
 
Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 32 
Reglement van orde). 


