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Schriftelijke vragen VVD

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij deel ik u mede, dat de fractie van de VVD vragen heeft gesteld over giftige lucht in Nijmegen.
Artikel 39, lid 3 van het “Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad” bepaalt:
“Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen,
nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende
raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het college
de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waar binnen
beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.”
Met vriendelijke groet,

A.V. Dewkalie
raadsgriffier
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Aan: het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Beuningen
Beuningen 28 januari 2021
Onderwerp: Giftige lucht in Nijmegen.
Geacht college,
Hoe giftig is de lucht in Nijmegen-West? De gemeenteraad van Nijmegen besloot
woensdagavond 27 januari 2021, dat dit structureel gemeten moet gaan worden. Daarmee
is een al lang klinkende schreeuw om hulp gehoord van de mensen die er wonen. Zij
maken zich al jaren grote zorgen omtrent de luchtkwaliteit.
Nijmegen-West grenst aan onze gemeente, en met name aan onze kern Weurt.
Voor de fractie van de VVD Beuningen is het besluit van de gemeenteraad in Nijmegen
dan ook aanleiding om uw college de volgende vragen voor te leggen;
1. Zijn de zorgen van de inwoners van Nijmegen-West bij u bekend?
2. Zo ja, anticipeert u op deze zorgen en neemt u ook stelling in deze zorgwekkende
problematiek?
3. Zo nee, bent u bereid om deze zorgen ook tot u te nemen en daar adequaat op te
reageren richting onze inwoners van met name de kern Weurt.

In afwachting van een spoedig antwoord uwerzijds,
Namens de VVD-fractie Beuningen
Henk Plaizier
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