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Geachte heer El-Khassim, 

In uw brief van 23 juni 2016 stelt u ons vragen over het voetgangerspad aan de Wattweg. Graag beantwoorden wij 

hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Bent u op de plaats gaan kijken waar uw college dit zogenaamde voetpad heeft gerealiseerd? 

Antwoord: 

Ja, de locatie is bekeken. 

2. Zo ja, wat zijn uw eigen bevindingen? 

Antwoord: 

Dit pad is nog niet helemaal gereed omdat nog toestemming door de desbetreffende eigenaar verleend dient te 

worden. Wanneer toestemming wordt verkregen wordt het resterende deel van het pad aangelegd. 

3. Bent u voornemens om dit zogenaamde voetpad daadwerkelijk als voetpad aan te merken? 

Antwoord: 

Ja, dit halfverharde pad wordt door ons als voetpad aangemerkt. 

4. Neemt u de veiligheid van uw burgers wel voldoende serieus? 

Antwoord: 

Door middel van de realisatie van dit pad hoeven voetgangers geen gebruik te maken van de rijbaan. 

5. Zo ja, hoe verklaart u deze handelwijze. 

Antwoord: 

Het is ons niet helemaal duidelijk wat u bedoelt met de woorden "deze handelswijze". Indien u bedoelt het aanleggen 

van een schelpenpad in plaats van een voetpad bestaande uit betontegels, dan kunnen wij aangeven dat deze optie 

besproken is met een vertegenwoordiging van de moskee El Feth. Omdat voor deze uitbreiding van het areaal geen 

financiële middelen beschikbaar zijn, is gevraagd of de moskee hierin wilde bijdragen. In het overleg werd aangegeven 

dat er geen mogelijkheden vanuit de moskee zijn. 

6. Wat heeft dit gedrocht gekost? 

Antwoord: 

De aanlegkosten van het schelpenpad bedragen ē 3.500 excl. BTW. 
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7. Wat zijn de kosten om een echt voetgangerspad te realiseren? 

Antwoord: 

De kosten voorde aanleg van een voetgangerspad in een tegelverharding bedragen circa f 13.000,00 excl. BTW. 

8. En hoe snel bent u in staat om deze situatie alsnog te veranderen? 

Antwoord: 

Indien de financiële middelen voor het omvormen van het halfverharde pad naar een betontegelpad beschikbaar 

worden gesteld dan is realisatie binnen 5 weken mogelijk. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders, 

namens het college, 

Dhr. P.A.M. van der Velden 

Wethouder 


