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 __________________________________________________________________________________ 
 
Op 9 december 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van orde van 
de heer Pelkmans van  LRG over de hoofdroute Riel. In verband met lopende besprekingen met 
Paulissen Grond-, Water-en Wegenbouw B.V. hebben wij de antwoorden twee keer moeten 
verdagen. Onze excuses hiervoor. Onderstaand treft de vragen aan met de bijbehorende 
antwoorden. 
 
Geacht College, 

Bijna 3 jaar geleden is de doorgaande route Riel opgeleverd door de aannemer. Vanaf het begin bent 
u herhaaldelijk op de hoogte gebracht dat het geleverde werk onder de maat zou zijn. Van het begin 
tot heden zijn er alweer vele herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Ook nu is het op vele plaatsen weer 
slecht.  
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Is er een lijst van alle reparatie- herstelwerkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden 
door de hoofdaannemer? 
Antwoord  
Ja, in de bijlage treft u een lijst aan met uit te voeren herstelwerkzaamheden. 
 

2. Wanneer wordt er begonnen om deze werkzaamheden uit te voeren? 
Antwoord 
Als college en raad hebben ingestemd met het voorstel en de raad krediet heeft verstrekt 
voor de kosten, kunnen de werkzaamheden worden ingepland. Waarschijnlijk kunnen de 
werkzaamheden in dat geval direct na de bouwvak worden uitgevoerd. 
 

3. Wat zijn de totale kosten van de deze reparatie-en herstelwerkzaamheden? 
Antwoord 
De totale kosten bedragen ± € 91.000,00 . 
 

4. Hoeveel kan daarvan verhaald worden bij de hoofdaannemer? 
Antwoord 
Van deze kosten komen € 35.000,00 voor rekening van de aannemer. 
 

5. Wanneer wordt de verkeersdruppel in de Dorpstraat weer teruggeplaatst? 
Antwoord 
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Gelijktijdig met de andere herstelmaatregelen (zie antwoord op vraag 2). 
 

6. Wat zijn de gemaakte kosten, van moment van oplevering tot nu toe, van alle 
herstelwerkzaamheden aan het traject doorgaande route Riel gedaan zijn? 
Antwoord 
De herstelkosten tot nu toe zijn bij ons niet bekend. Deze waren vanaf de oplevering  

tot heden voor rekening van de aannemer.   

 
Bijlage: 

1. Overzicht herstelkosten. 

 
 


