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Tijdens deze bespreking zijn enkele belangrijke punten besproken,
zoals:












De slechte staat van de weg achter Zanderij tot Apoera.
Hoe te komen tot een duurzame oplossing.
De afhankelijkheidspositie van de weg voor de bewoners.
De precaire situatie waarin de schoolkinderen verkeren door
de slechte weg.
Onduidelijkheid over wie de bevoegdheid heeft om de weg af
te sluiten voor vervoer van zwaar materiaal.
Het onduidelijk wie belast is met het houden van toezicht.
De bewoners verkeren in een onzekere positie vandaar dat
zij de weg hebben afgesloten.
Dhr. Soman onder directeur op het Ministerie van Openbare
Werken gaf een uiteenzetting over toegestane as-last op de
wegen. En dat er ook gekeken moet worden naar de
afwatering in het gebied.
Er moet een staatsbesluit komen dat er in de vergunning
wordt opgenomen dat er niet gereden mag worden in de
regentijd.

Besluiten









Vervolg activiteiten

geen

De Voorzitter gaf aan dat de commissie samen met het
ministerie van Openbare Werken zou werken aan een
duurzame oplossing.
Het is belangrijk dat de weg begaanbaar moet zijn per 1
oktober zodat de schoolkinderen geen problemen
ondervinden als zij naar school moeten gaan.
Er moet vaker overleg zijn waarbij de participatie van alle
actoren gewenst is.
De verkregen informatie zal ook tijdens de
begrotingsbehandeling worden aangekaart.
Er zal onderzocht worden wat de contracten met de drie
aannemers inhouden.
De lokale gemeenschap moet er zelf ook op toezien dat de
gebieden onderhouden worden en problemen die
gesignaleerd worden direct doorgeven aan betrokken
instanties

