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De fractie heeft de volgende vragen:

Niet zo lang geleden is het fietspad van de Flaneerdijk (fietspad dat loopt van de Zundertseweg tot de 
Bloemschevaert) vernieuwd.

Nu blijkt de toplaag van het fietspad van mindere kwaliteit te zijn. Van bewoners, omwonenden van 
het betreffende fietspad, kregen we de volgende opmerking:

‘De toplaag van het fietspad lijkt af te brokkelen. Het pad ligt bezaaid met rode steentjes. Vooral in de 
bochten, kruispunten en aansluiting op andere stukken asfalt of stoep zie je kuilen ontstaan. Aan de 
kant van het fietskruispunt Beryldijk met de Barietdijk zit zelfs gewoon een kuil dat je wel een gat kunt  
noemen. We hebben de indruk dat daar, waar wat meer druk door de banden wordt gezet, de laag 
het niet goed houdt. Met de vorst en mogelijke sneeuw kun je verwachten dat in de gevormde kuilen 
er vocht in blijft staan en daarmee ook ijs gaat vormen. En juist in de bochten kan dat valincidenten 
veroorzaken’.

Hierover hebben wij de navolgende vragen:

1. Wanneer is er een revisie van betreffende fietspad gepland?
2. Kan er controle worden uitgevoerd m.b.t. het genoemde fietspad?
3. Indien deze gebreken juist blijken te zijn, binnen hoeveel tijd kunnen herstelwerkzaamheden 

worden uitgevoerd?
4. Komen de kosten voor het herstel ten laste van de gemeente of ten laste van de uitvoerder?

Namens de fractie van VLP, 
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

In 2019 is het fietspad van de Flaneerdijk gereconstrueerd waarbij de tegelverharding van het fietspad 
is vervangen door een asfaltconstructie. We zoeken steeds meer naar een duurzame inrichting van 
de openbare ruimte. Daarom is voor dit fietspad gekozen om als pilot in de toplaag een asfaltmengsel 
toe te passen met een biobased bindmiddel in plaats van het op aardolie gebaseerde bitumen. 

1 Zie de beantwoording op de vragen 2 t/m 4.

2 Er is zoals gebruikelijk controle uitgevoerd op de uitvoering van deze reconstructie. Daarbij is 
geconstateerd dat het mengsel van de toplaag niet voldoet aan de gestelde eisen en het is daarom 
afgekeurd. 

3 De toplaag zal volgens planning nog voor juni, maar uiterlijk voor de zomervakantie 2020 worden 
vervangen. Als er zich in de tussentijd gevaarlijke situaties voordoen zal de aannemer deze voor haar 
rekening herstellen.

4 De aannemer heeft voor het toegepaste asfaltmengsel een garantie afgegeven. De kosten voor het 
herstel komen voor zijn rekening.
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