
[MEMO RAAD.vragen AA mbt

101/F126/ICT

Registratienr.

Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 15 november 2022
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Reconstructie Uiterweg; schriftelijke vragen Absoluut Aalsmeer met betrekking tot het haal-
baarheidsonderzoek brug Uiterweg

De fractie Absoluut Aalsmeer heeft op 20 oktober 2022 onderstaande schriftelijke vragen
m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek brug Uiterweg gesteld:

1. Wat is de opdracht van dit onderzoek?
IV-infra is gevraagd om de haalbaarheid van de permanente beweegbare brug nader te on-
derzoeken.

2. Welke vragen zijn gesteld mbt de haalbaarheid
In hoeverre en in welke vorm zien de stakeholders de meerwaarde van deze nieuwe brug
in en is de nieuwe brug fysiek in te passen.

3. Kunnen wij de aanvraag van dit haalbaarheidsonderzoek inzien?
In de bijlage treft u de offerte aan.

Recente ontwikkeling in dit kader
Op1 november j.l heeft een informatieavond plaats gevonden voor de bewoners van de Ui-
terweg. Alle bewoners van de Uiterweg hebben daartoe een brief ontvangen. Onderwerp
was de aanpak van het urgente gedeelte aan weerszijden van de Kees Hansenbrug, dat te
kampen heeft met forse wateroverlast met natuurlijk een inleiding over de plannen voor de
gehele Uiterweg. Er waren ruim 40 mensen aanwezig, waarvan ongeveer een kwart op het
betreffende stuk woont.
Qua uitvoering dachten wij aan overdag in tijdvensters van 2 uur, waarin niemand het tijd-
vak zou kunnen passeren (nood- en hulpdiensten uitgezonderd natuurlijk). Na zo’n tijdvak
wordt het kleine werkvak een tijdje vrij gemaakt om mensen en voertuigen de gelegenheid
te geven het werkvak te passeren. Hier was grote weerstand tegen; men prefereerde uit-
voering ’s nachts tussen 22:00 en 06:00, waarin dan niemand het werkvak kan passeren.
De geluidoverlast nam men voor lief en men stelde voor de gehele Uiterweg zo snel moge-
lijk en achter elkaar aan te pakken.
Zodoende zou een brug ook niet nodig zijn. Jachthaven exploitanten zijn überhaupt tegen
een brug en de fietsers onder het publiek hadden liever het pontje dan een brug.
Het College is dan ook voornemens eerst de variant met uitvoering in de nacht en zonder
brug financieel door te laten rekenen om hem te kunnen vergelijken met de minimale en
de robuuste variant, zoals gepresenteerd aan de beeldvormende commissie van 4 oktober.
Bij een vergelijkbaar prijskaartje zal eerst de gehele Uiterweg gevraagd worden om hun
mening ten aanzien van het werken in de nacht en het afzien van de brug middels bijvoor-
beeld een brief met antwoordkaart.
Het College ziet dus ook voorlopig af van het haalbaarheidsonderzoek.
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