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Onderwerp Gevaarlijke fietspaden

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Schenk
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'Fietspad laat te wensen over', zo kopt BNdeStem vandaag. ln het artikel wordt beschreven dat de

tachtigar¡ge heer Vermeulen een fietsroute van zo'n 20 kilometer heeft uitgestippeld. Een route die
je meeneemt langs de meest slechte en gevaarlijke fietspaden van Roosendaal. Niet echt iets om

trots op te zijn, maar wel iets waar we serieus aandacht aan moeten besteden. De heer Vermeulen

stelt dat er een heleboel slechte en gevaarlijke fietspaden zijn, maar dat de Spoorstraat, de

Zwaanhoefstraat en de Strausslaan de twijfelachtige eer hebben om tot meest gevaarlijke fietspaden

te worden bekroond. De WD heeft de veiligheid van de Roosendaalse inwoners hoog in het vaandel

staan en bij het lezen van het krantenartikel rijzen dan ook de volgende vragen:

1. ls het u bekend dat er slecht onderhouden fietspaden zijn? En zo ja, bent u van mening dat deze

fietspaden een gevaar kunnen vormen voor de gebruikers er van?

2. De heer Vermeulen benoemt in het krantenartikel een aantal fietspaden die het meest gevaarlijk

zouden zijn, herkent u dit?

3. Welke maatregel bent u bereid te treffen om de kwaliteit van de slecht onderhouden en

gevaarl'rj ke fietspaden te verbeteren?

Namens de WD,

Anneke Eyck en Marlon Frijters



Wij beantwoorden de vragen als volgt.

1. Door inspecties en meldingen van inwoners onderhouden we de fietspaden op het door de raad
vastgestelde kwaliteitsniveau. Dit doen we enerzijds door:
- kleinschalig onderhoud, of
- omvormen van fietspaden naar asfalt, of
- structureel asfaltherstel

2. Sommige fietspaden zijn sneller aan een reconstructie toe dan andere fietspaden. De
voorbereidingen voor de aanpak Zwaanhoefstraat zijn bijvoorbeeld in volle gang en dit fietspad
wordt in 2017 uitgevoerd. Niet alle fietspaden worden gelijktijdig gereconstrueerd. ln
september/oktober wordt uw raad over de nieuwe planning via het OOR geïnformeerd.

3. Zie de antwoorden hierboven. Reconstructies worden volgens planning uitgevoerd en kleinschalig
onderhoud wordt regulier uitgevoerd.

Met vriendetijke groet,
college van burgemeester en wethouders,

Schenk-Dekkers,

Wethouder Beheer Openbare Ruimte


