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De fractie heeft de volgende vragen:

Tussen Wouw en Heerle loopt een deels onverhard wandel- en fietspad (Doeldreef-Kapelstraat). 
Gemotoriseerd verkeer mag er enkel over indien bestemmingsverkeer. Over dit pad lopen ook 
officiële en drukbezochte wandel- en fietsroutes o.a. uitgezet door SES West-Brabant. Omdat het pad 
noodzakelijkerwijs ook gebruikt wordt door plaatselijk landbouwverkeer, wordt het zwaar belast en 
heeft het daar flink van te verduren. Regelmatig ligt het pad er zodanig bij dat fietsen eigenlijk niet 
meer mogelijk is. Meermaals ontving de Roosendaalse Lijst hierover klachten en meldingen, welke 
steeds zijn doorgezet naar de gemeente. Volgens de wegenlegger is dit pad al eeuwen een openbare 
weg waarvan de onderhoudsplicht bij de gemeente ligt. Wij begrijpen dat onderhoud van dit, in het 
buitengebied gelegen, pad niet de hoogste prioriteit heeft, maar het begaanbaar houden voor fietsers 
en wandelaars zou toch het minste moeten zijn naar onze mening. De fractie van de Roosendaalse 
Lijst heeft dan ook enige vragen.

1.   Bent u bekend met het bedoelde pad en de staat van onderhoud hiervan?

2.   Indien ja, deelt u onze mening dat het pad grote delen van het jaar amper begaanbaar is voor met 
name fietsers en dat dit derhalve ook kan leiden tot gevaarlijke situaties? Graag een toelichting.

3.   Bent u bekend met het feit dat over dit pad officiële wandel- en fietsroutes lopen welke het 
toeristische karakter van de dorpen moeten bevorderen?

4.   Klopt het dat de gemeente hier onderhoudsplichtig is? Graag een toelichting.

5.   Is het pad opgenomen in een onderhoudsprogramma en zo ja, hoe frequent wordt onderhoud 
uitgevoerd? (zoals egaliseren, verstevigen ondergrond, enz.).

6.   Bent u bereid het onderhoud te intensiveren en zo ja, op welke wijze?
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Bent u bekend met het bedoelde pad en de staat van onderhoud hiervan?

Ja, wij zijn bekend met de staat van het onderhoud van het pad.

2. Indien ja, deelt u onze mening dat het pad grote delen van het jaar amper begaanbaar is voor met 
name fietsers en dat dit derhalve ook kan leiden tot gevaarlijke situaties? Graag een toelichting.

We delen de mening van u dat het pad grote delen van het jaar amper begaanbaar is voor fietsers. 
We delen uw mening niet dat dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het pad heeft als doel het 
ontsluiten van de landbouwpercelen. De infrastructuur rondom Heerle en Wouw voor met name de 
fiets is goed, met de Bergsebaan en de Waterstraat als speciale fietsroutes.

Het bestemmingsplan staat het niet toe de verharding van het pad te wijzigen. Het moet onverhard 
blijven.

3. Bent u bekend met het feit dat over dit pad officiële wandel- en fietsroutes lopen welke het 
toeristische karakter van de dorpen moeten bevorderen?

Uit controle op de sites van de ANWB en de Fietsersbond blijkt geen fietsroute over de 
Kapelstraat/Doeldreef loopt. Het is daardoor echter niet onmogelijk dat er toch fietsroutes over dit pad 
lopen. Maar dan is deze bestemming niet officieel vastgesteld.

4. Klopt het dat de gemeente hier onderhoudsplichtig is? Graag een toelichting.

Ja. Volgens de wegenlegger is de gemeente onderhoudsplichtig en daarom voeren wij op dit pad 
onderhoud uit.

5. Is het pad opgenomen in een onderhoudsprogramma en zo ja, hoe frequent wordt onderhoud 
uitgevoerd? (zoals egaliseren, verstevigen ondergrond, enz.).

Volgens het onderhoudsregime voor onverharde en halfverharde wegen wordt de doorgaande 
zandweg één keer per jaar onderhouden en het gedeelte vanaf de bebouwde kom van Heerle richting 
Kerkpad/Bergsebaan één keer per twee jaar. Hierbij wordt het pad geëgaliseerd en waar nodig 
aangevuld.

6. Bent u bereid het onderhoud te intensiveren en zo ja, op welke wijze?

We zijn niet bereid het onderhoud te intensiveren gezien de bestemming van dit pad en omdat er 
voldoende alternatieve routes voor fietsers zijn. Voetgangers kunnen dit pad altijd passeren. Gepast 
schoeisel is daarbij wel nodig.
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