Schriftelijke vragen over de inrichting van bedrijfslocatie op de Olm en
de daarmee samenhangende verkeersveiligheid

Geacht College,
Door een aantal bewoners en bedrijven op De Olm in Nieuwkoop zijn we
geattendeerd op de situatie aan de Industrieweg en de Constructieweg. Daar is een onoverzichtelijke
situatie ontstaan als gevolg van de opgerichte afscheiding van het perceel van een bedrijf.
Daarover hebben wij de volgende vragen:
1.
De afgelopen weken, maanden is er een gaashek om het perceel opgericht en daarbinnen een
wand opgericht van ongeveer een meter of 3 hoog. Buiten het gaashek aan de zijde van de
Constructieweg is er een hele rij struiken die ook over de openbare weg hangen. Is het College
bekend met de nieuw ontstane situatie ter plaatse.
2.
Zijn er ter plaatse voorschriften of regels, al dan niet op basis van het bestemmingsplan, die
hierop zien, zoals bijvoorbeeld de hoogte van erfafscheidingen e.d. En wat is daarvan de inhoud.
Gedacht wordt ook aan nader te stellen eisen zoals verwoord in de paragrafen 4.2.5 , 4.3, 4.4 en 4.5
van het geldende bestemmingsplan.
3.
Passen de opgerichte afscheiding en wand binnen de onder 2 bedoelde regelingen omtrent
opstanden/bouwwerken (niet zijnde gebouwen)
4.
Door de wand is het zicht vanuit de Constructieweg op de Industrieweg aanzienlijk
verslechterd. Op de Industrieweg wordt op dat stuk ook al vaak stevig doorgereden. Dit heeft al
geleid tot onveilige verkeerssituaties. Is het College zich van die situatie bewust en heeft dat tot
maatregelen geleid? Zo ja, welke, zo nee waarom niet?
5.
Op het bedrijventerrein de Olm zijn ter plaatse ook woningen aanwezig. Leidt dat wat
betreft het College tot het nemen van actie om de situatie aldaar te doen/laten verbeteren.
6.
Betrokken inwoners hebben telefonisch en ook in persoon de gemeente geïnformeerd over
de situatie, maar het lijkt er op dat daar niet op wordt gereageerd. Zijn de meldingen bij de
gemeente geregistreerd/bekend en wat is daar aan opvolging gedaan.
Wij zien beantwoording van de vragen gaarne tegemoet.
Bijgaand een aantal foto´s ter verduidelijking.
Met vriendelijke groet,
namens Natuurlijk Nieuwkoop
Berry Dors
Bijlage: 2 foto´s

