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Onderwerp Onderhoud oevers Motenbeek

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder Wethouder Schenk

Al weer even geleden is de molenbeek omgelegd ter hoogte van het nieuwe Kellebeek college. De

oevers zijn niet onderhouden zoals op de bijgevoegde foto's duidelijk is te zien. Ter hoogte van de
Westelijke Havendijk zijn zelfs de borden voor de scheepvaart totaal onzichtbaar geworden.

Als we de oevers ten noorden van rijksweg 417 bekijken zien we goed onderhouden oevers met veel
ruimte voor vissers om hun hobby uit te voeren.

De VLP heeft de volgende vragen

7. Hoe ziet het onderhoudsplan voor de oevers van de molenbeek eruit?
2. Bevinden er zich ook ongewenste dieren, zoals ratten in de nabijheid van deze oevers?

a. Zo ja,wat gaat u daaraan doen?
3. Hoe luidt de wet- en regelgeving omtrent de zichtbaarheid van borden voor de scheepvaart?

Namens de fractie van de VLP,

Jos Heeren

c



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

L. Het beheer en onderhoud op deze locatie(zie fotoL) is normaliter in handen van het waterschap.

Dit geldt zowel voor het water als de oevers. Het onderhoudsplan voor de oevers van de

Molenbeek is onderdeel van het projectplan Ecologische Verbindings Zone (EVZ) en is in

ontwikkeling. De Evz Molenbeek loopt vanaf de Willem Dreesweg tot aan de Wethouder

Lanenstraat. Dit is een gezamenlijke aanpak van de gemeente en het waterschap, daarin wordt

ook het onderhoudsregime bepaald. Tot de ti.¡O Oat deze van kracht is zal het onderhoud worden

uitgevoerd net zoals we dat bij andere oevers doen: 1 keer per jaar maaien en afvoeren.

2. Er zijn geen signalen ontvangen dat er ongedierte aanwezig is. Als er ongedierte wordt
gesignaleerd, bestrijden we dat op de gebruikelijke wijze.

3. Volgens de richtlijnen scheepvaarttekens (RST2008) behoort de bebording zichtbaar te zijn vanaf

200 meter.

Het gedeelte vanaf de rijksweg A17 t/m de bebording is in beheer en onderhoud is ín handen van

de Provincie Noord-Brabant (zíe foto 2). De províncie is op de onderhoudstoestand

aangesproken. Zij laten op korte termijn onderhoud plegen aan de strook. Hiervoor heeft de

provincie aan de gemeente Roosendaal een offerte gevraagd om dit werk voor hen uit te (laten)

voeren.

Saskia Schenk-Dekkers

Wethouder Beheer Openbare Ruimte


