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Vríje Liberale Partij

Datum 1 8 juli 2016

Ondenruerp Brug Godwaldtpark

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Schenk

Schriftelijke vraag

Al weer even geleden zakte een inwoner van Roosendaal door de brug in de wijk Tolberg
Hoe gaan we dit voorkomen in het Godwaldtpark?

De VLP heeft de volgende vragen

1. Wanneer is de brug in het Godwaldtpark geplaatst?
2. Hoe ziet het onderhoudsschema eruit en wanneer heeft er voor het laatst onderhoud

plaatsgevonden?
3. Hoeveel bezoekers kende het Golwaldtpark in de zomervakantieperiode gemiddeld de

afgelopen paar jaar?
4. Wie is verantwoordelijk indien inwoners letsel oplopen door deze slecht onderhouden brug?
5. Wat gaat de wethouder doen om de brug weer in een veilige staat te brengen?

Namens de fractie van de VLP,

Jos Heeren



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Deze brug is in 1976 geplaatst.
2. De brug wordt jaarlijks gereinigd en geinspecteerd. Na inspecties worden, zo nodig, maatregelen

getroffen. Gezien de situatie was het noodzakelijk om in juni 2016 een noodreparatie uit te
voeren.

3. Het aantal bezoekers van het park wordt niet geteld.
4. De gemeente is verantwoordelijk als gebruikers letsel oplopen door slecht onderhoud.
5. Deze brug maakt onderdeel uit van de opdracht uit 2013 om alle houten bruggen te herstellen

dan wel te vervangen. Eerder zijn daarom de volgende houten bruggen vervangen: 'Molensingel'

en 'Bulkstraat' in Wouw. De volgende houten bruggen zijn door herstelmaatregelen op het
gewenste niveau gebracht 'Vrouwenhof- Antwerpseweg'; 'Hoveniers- Lavendelberg'; 'bij de
Visdonktunnel'; 'Watermolenberg-Espenberg'; 'Chaletberg- PC Hooftlaan'; 'Balladeberg-

Chaletberg'; 'Bandeliersberg- Pootlaan'; 'Vrouwenhof rosarium'; 'Jan Vermeerlaan- 417' en
'Molenbeekpad'. De brug in het Godwaldtpark is de laatste in de reeks van te vervangen houten
bruggen. De vervanging start in de maand september.

Met ijke groet,

Saskia Schenk- Dekkers
Wethouder Beheer Openbare Ruimte


