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In de raadsvergadering van 3 dec 2019 is door de raad nadere verdieping gevraagd en daarnaast aan te 
geven hoe burgerparticipatie binnen het project reconstructie Hoofdweg is toegepast. Tevens is er door 
de raad uitstel van aanbesteding van het werk gevraagd om zo meer tijd te creëren voor de gevraagde 
verdieping en terugkoppeling van participatie. Ten aanzien van dit uitstel is door de raad de vraag gesteld 
dat wat dit zou kunnen betekenen voor de gestanddoening van de BDU subsidie.  
 
Als eerste kunnen we uw raad mededelen dat ten aanzien van de BDU-subsidie er door de provincie 
mondeling uitstel is verleend tot 31 december 2020. 
 
Door enkele raadsleden is er de vraag gesteld of dat er ten aanzien van het wegontwerp van de 
Hoofdweg voldoende rekening wordt gehouden met de Corso. In antwoord hierop kunnen wij stellen dat 
het gepresenteerde ontwerp voldoende ruimte biedt voor de Eelder bloemen Corso. Daarnaast wordt In 
het werkbestek voor de reconstructie hoofdweg ten aanzien van de uitvoering van het werk rekening 
gehouden met de Corso. 
 
Ter informatie sturen wij als bijlage bij deze brief een memo betreffende de door de raad gevraagde 
aantallen in- en uitstappers van de haltes Kosterijweg tot aan het Elsborgpad  en de informatiebrief aan 
de aanwonenden welke eind december 2019 is verstuurd aan alle aanwonenden. In de informatiebrief 
vindt u informatie over onder andere de  snelheidsmeting. 
 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voorafgaand aan de informatieavond voor de 
raad op 6 februari 2020. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
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