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Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Gemeente Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel
Tiel, 12 september 2014
Betreft: schriftelijke vragen aan het college (ex art. 41 RvO) met betrekking tot
communicatie met belanghebbenden bij onder andere tijdelijke wegafzettingen en
bereikbaarheid Tielse binnenstad
Geachte voorzitter,
De maand september is voor Tiel altijd een bruisende periode waarbij tal van (grote)
evenementen georganiseerd worden in de openbare ruimte in en om het
stadscentrum. Dit jaar vonden al twee wielerevenementen plaats en de komende
weken staan in het teken van Appelpop en het Fruitcorso. Vooral deze laatste twee
vormen het toppunt van de jaarlijkse evenementenkalender.
Naast het benutten van grote delen van de openbare ruimten en wegen voor deze
evenementen is er sprake van omvangrijke bouwwerkzaamheden rond de
Westluidense Poort in de binnenstad. Dit brengt al de nodige wegomleggingen met
zich mee die met extra bebording wordt aangegeven. Ook voor de komende grote
evenementen is Tiel “opgesierd” met dergelijke tijdelijke bebording langs vooral de
wegen in en rondom het centrum.
Het is daarnaast onze observatie dat op sommige momenten de binnenstad van Tiel
met de auto zeer moeilijk of zelfs niet te bereiken is.
Alhoewel wij de indruk hebben denk dat de omwonenden wel redelijk geïnformeerd
zijn, is het juist zo dat er voor de andere Tielenaren en bezoekers geen doorkomen
aan is. Vooral voor bezoekers, die niet bekend zijn met de (binnen-)stad, is het zeer
lastig om wegwijs te geraken.
De afgelopen periode bereikte ons een aantal klachten en opmerkingen over de
hierboven geschetste bereikbaarheid van het Tielse centrum die voor ons de
aanleiding vormen voor het schrijven van deze brief en het stellen van vragen.
Onze vragen zijn dan ook:
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1. Welk communicatieplan heeft de gemeente Tiel opgesteld om alle
belanghebbenden in en om het centrum tijdig en afdoende te informeren over alle
ongemakken (onder andere wegafsluitingen) voor, tijdens en na de evenmenten?
2. Op welke wijze zijn die belanghebbenden wanneer over de tijdelijke maatregelen
ten aanzien van de bereikbaarheid van het centrum van Tiel op de hoogte
gebracht?
3. Heeft de gemeente Tiel er weet van dat op sommige momenten de binnenstad met
de auto zeer moeilijk of zelfs niet te bereken is?
4. Welke klachten zijn bij de gemeente Tiel gemeld naar aanleiding van de diverse
wegafzettingen en het onbereikbaar zijn van de binnenstad in verband met de
georganiseerde en de nog volgende evenementen?
5. Wat heeft het college tot op heden gedaan na de ontvangst van die klachten en
wat gaat het college daar nog op (korte) termijn nog aan doen?
Tot slot verzoeken wij u onze vragen voor te leggen aan het college.
Hoogachtend,

Arjen Sijpkes
Fractiesecretaris CDA Tiel
i.a.a. Gelderlander, de Stad Tiel, Zakengids Tiel, Stads TV Tiel, Omroep Gelderland

