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Beantwoording vragen van de raad 
 
 

 
Datum collegevergadering 14-4-2015 

Registratienummer Rs15.00378 

Naam raadslid Peter Stam 

Fractie  PWZ 

Portefeuillehouder(s) F. Bal / R. Vennik 

 
 

Onderwerp:  Werkzaamheden aan gasleiding t.h.v Noord-Arcade aan de Lange Nieuwstraat. 
 

 
Toelichting bij de vragen: 

Zaterdag 28 maart 2015 werd de fractie PWZ geattendeerd op het feit in welke situatie 
bovengenoemde werkzaamheden zijn achtergelaten. Zie bijgesloten foto’s. Wij zijn zeer bezorgd 
over de situaties waarin de werkzaamheden gedurende het weekend zijn achtergelaten en met 
een blik naar de nabije toekomst rijst de vraag “is dit wat we kunnen verwachten bij de 
herinrichting van de Lange Nieuwstraat”. 
 

 
 

 
Vraag 1  

Hoe wordt toegezien op de uitvoering bij dit soort werkzaamheden binnen de gemeente Velsen. 
 
 
Antwoord vraag 1 

In de vergunningsvoorwaarden zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden waaraan 
opdrachtgever c.q. aannemer zich bij uitvoering van werken in de openbare ruimte dient te houden 
duidelijk voorgeschreven. Nadat melding is ontvangen is direct actie ondernomen en zijn 
losliggende materialen achter hekken geplaatst.  
 
 
Vraag 2 

Welke middelen heeft een toezichthouder om op dit soort situaties in te kunnen grijpen. 
 
 
Antwoord vraag 2 

Indien niet aan de voorwaarden of verplichtingen wordt voldaan kan de toezichthouder de 
opdrachtgever en aannemer hierop aanspreken en zij zijn vervolgens verplicht de aanwijzingen van 
de toezichthouder op te volgen. 
 
 
Vraag 3 

 
Wat is de status van de motie 44/2014 met betrekking tot het BLVC plan voor de herinrichting van de 
Lange Nieuwstraat. 
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Antwoord vraag 3 
Bij elk herinrichtingsproject in de openbare ruimte zijn maatregelen op het gebied van 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie belangrijke aspecten waar voorafgaand en 
tijdens de uitvoering door de interne projectleider altijd veel aandacht aan wordt besteed. Dit is ook 
het geval zijn bij de herinrichting van de Lange Nieuwstraat. De projectleider is vanaf de start van het 
project betrokken en is tijdens de uitvoering ook vrijgemaakt om de werkzaamheden buiten te 
begeleiden. Hij is ook aanspreekpunt voor winkeliers, omwonenden e.d. en is in staat snel 

beslissingen te nemen.  We hebben onze werkwijze (bij wijze van onderzoek) getoetst aan de 

aandachtspunten van een BLVC-plan en hieruit is gebleken dat dit goed op elkaar aansluit. Het opstellen 

van een BLVC-plan (zoals bijvoorbeeld in Amsterdam) biedt daarom op zichzelf geen meerwaarde. 
Deze aspecten zijn al geborgd bij de projectleider en zijn ook onderdeel van de .  
gunningsvoorwaarden. De aannemer moet bij zijn aanbieding specifiek aangeven hoe hij met de 
BLVC aspecten omgaat.  
Over de wijze waarop de aannemer hier vorm aan geeft wordt u te zijner tijd geïnformeerd. 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
 


