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Steenbergen, 17 september 2013 

Geachte raad, 

Op basis van artikel 40 van het reglement van orde heeft U de volgende vragen gesteld 
naar aanleiding van ons besluit van 13 augustus 2013 om geen ambtelijke capaciteit 
beschikbaar te stellen ten behoeve van de opening van het aquaduct: 

1. Wat is de reden om geen ambtelijke capaciteit ter beschikking te stellen aan de 
festiviteiten rond de opening van het aquaduct? 

2. Betekent uw besluit dat de gemeente geen ruchtbaarheid geeft aan de opening van het 
aquaduct op 14 september aanstaande? 

3. Betekent uw besluit dat de gemeente Steenbergen geen activiteiten ontplooit voor haar 
inwoners bij en tijdens de opening van het aquaduct? 

4. Hoe worden het college, raadsleden en andere belanghebbende ervan in 
kennisgesteld de opening van het aquaduct bij te wonen? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. De reden betreft het feit dat we krap zitten in ambtelijke capaciteit en dat we 

daarom geen tijd konden vrijmaken om de genoemde festiviteiten te kunnen 
organiseren. Bij de opening van de totale A4 zal wel ambtelijke ondersteuning en 
budget worden gereserveerd. 

2. Nee, de verantwoordelijk wethouder Heijmans heeft met verschillende 
organisaties en verenigingen er voor gezorgd dat de burgers betrokken worden bij 
de feestelijke opening van het aquaduct. Het officiële gedeelte wordt 
georganiseerd door Rijkswaterstaat. 

3. Zie de beantwoording op vraag 2. 
4. Raadsleden zijn uitgenodigd via het RIS. Voor het officiële gedeelte zijn andere 

belanghebbenden apart uitgenodigd door Rijkswaterstaat, mede namens de 
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gemeente Steenbergen en de aannemer. Voor de festiviteiten buiten het officiële 
gedeelte was een ieder welkom. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de-burgemeester, 

6 
drs. S.C.C.M. Bolten 
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