
 

Schriftelijke vragen   
(Artikel 40 Reglement van Orde) 
 
 
Schriftelijke vragen van de fractie van: 
ChristenUnie/SGP Zuidplas 
Ingediend op:   5 maart 2022 
Ingediend door:  Peter Molenaar en Willem-Jan Verdoes 
 
Onderwerp: Problematiek Moordrecht   
 
Inleiding:          
Onze fractie krijgt regelmatig berichten over het Posthuis, de veiligheid en de waterproblematiek in 
Moordrecht. ChristenUnie/SGP is de afgelopen week het gesprek aangegaan met enkele bewoners van 
Moordrecht en naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij de volgende vragen: 
 
Vragen m.b.t Posthuis 
ChristenUnie/SGP is blij dat er eindelijk voortgang zit in het dossier Posthuis. Wel zijn er enkele vragen over 
het voorliggend ontwerp.  
 

1. Deelt het college de opvatting dat omwonende en belanghebbende goed geïnformeerd moeten 
worden bij ontwikkelingen rondom het Posthuis? En, zo ja, wiens taak is dit, gemeente of de 
projectontwikkelaar? 

2. Komt dit plan t.z.t. naar de gemeenteraad ter vaststelling, of voldoet het nieuwe plan aan het 
Bestemmingsplan Dorpskern Moordrecht 2015 waardoor het een collegebevoegdheid is? 

3. Voldoet dit nieuwbouwplan aan de vastgestelde parkeernormen, of, in geval van niet, kunt u 
beargumenteren waarom niet, hoe wordt dit opgelost en wiens bevoegdheid is dit? 

4. De locatie valt onder het beschermde dorpsgezicht Moordrecht. Voldoet het nieuwbouwplan aan 
de regelgeving beschermd dorpsgezicht? 

 
Vragen m.b.t veiligheid in Moordrecht 
In Moordrecht zijn er zorgen over de (verkeers)veiligheid van het dorp. Zo krijgen wij signalen over overlast 
door jongeren. Dit uit zich in intimidatie en geeft bewoners een onveilig gevoel. Hierbij wordt opgemerkt 
dat de politie en de handhavers onvoldoende zichtbaar zijn.  
 

1. Afgelopen jaarwisseling heeft een groep jongeren ook voor overlast gezorgd in Moordrecht. Kan 
het college aangeven of de overlast die nu in Moordrecht wordt veroorzaakt door dezelfde groep 
jongeren wordt veroorzaakt als tijdens de jaarwisseling? Wat is er aan acties ondernomen n.a.v. de 
vernielingen destijds? 

2. Herkent de gemeente de signalen die ChristenUnie/SGP ontvangt over het gebrek aan 
zichtbaarheid van politie en handhaving in Moordrecht?  

3. Wat gaat het college concreet doen om de (subjectieve) veiligheid in Moordrecht te verbeteren?  
 

Vragen m.b.t. wateroverlast van de IJssel in Moordrecht 
Moordrecht is gelegen aan de getijdenrivier de IJssel. Ten tijde van hoogwater kan het voorkomen dat de 
tuinen van de aanwonende van de dijk vol lopen met water. Dit kan zo’n 12 keer per jaar voorkomen.  
 

1. Is het college bekend met deze problematiek en welke mogelijke oplossing zou er zijn? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Peter Molenaar & Willem-Jan Verdoes 
ChristenUnie/SGP Zuidplas 


