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Betreft: saneringen leidingen in de kern van Barneveld
Barneveld, 25 januari 2022
Geacht College,
De SGP-fractie wil het College van B&W op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad aanvullende vragen stellen over het voornemen van Liander en Vitens om de komende
periode in verschillende straten in de kern Barneveld gas- en waterleidingen te gaan vervangen.
Dit betekent voor de direct aanwonenden en passanten overlast, maar dat is inherent aan de
werkzaamheden. Heel goed dat genoemde bedrijven een omgevingsmanager inzetten waar vragen
gesteld kunnen worden en meer informatie kan worden ingewonnen. Ook wordt via sociale media
aandacht geschonken aan een goede voorlichting en communicatie.
De SGP wil het uitgangspunt ‘werk met werk maken’ ook bij dit saneringsproject laten prevaleren,
zodat er bij gemeentelijke reconstructiewerkzaamheden niet nog allerlei handelingen aan kruisende
leidingen moeten worden gedaan.
De SGP heeft de volgende aanvullende vragen:
1. Zijn alle geplande saneringswerkzaamheden van Liander en Vitens bij de gemeente, met
name bij de betrokken afdelingen, bekend?
2. We mogen aannemen dat de gemeente hiervoor de benodigde graafvergunningen verstrekt,
is dit juist?
3. Wordt er, in het kader van bovengenoemde saneringswerkzaamheden, rekening gehouden
het uitgangspunt ‘werk met werk maken’ en met de betrokken afdelingen besproken?
4. Er zijn een aantal wegen die de komende tijd op de planning staan om aangepakt te worden,
zoals bijv. de Amersfoortsestraat en de Schoutenstraat. Zijn er mogelijkheden om gelijktijdig
of direct aansluitend voorbereidingen te treffen voor het (meer) afkoppelen van het
hemelwater?
5. Zijn er mogelijkheden om kruisende leidingen van Liander en Vitens, in de straten die binnen
afzienbare tijd worden aangepakt, voor te bereiden zodat bij de gemeentelijke reconstructie
geen onvoorzien oponthoud meer te verwachten is?
6. Ziet de gemeente, ‘met een schuin oog’, ook toe op de saneringswerkzaamheden dat deze
veilig voor de bewoners en passanten gebeuren? De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de
uitvoerende partij, maar het lijkt ons gewenst dat de eigenaar/beheerder, dus de gemeente,
zorgt voor garanties.
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet, namens de SGP-fractie
Gert Ploeg
Jan Top

