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Beste heer Van der Kallen,

In uw brief van 19 november 2019 stelt u ons vragen over diverse onderwerpen in het gebied de Groote Melanen. Graag 
beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

Vraag 1
Wie is verantwoordelijk als er ongelukken gebeuren op wel of niet deugdelijke mountainbike objecten die zich bevinden 
op gemeentelijke grond?
Antwoord
Het gebruik van de objecten/toestellen in het moutainbiketraject is voor verantwoording en risico van de gebruiker. Er zijn 
ook waarschuwingssymbolen voor de moeilijkheidsgraad van gebruik op de toestellen aangebracht.

Vraag 2
Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en markering van de mountainbike objecten in dit gebied?

Antwoord
De gemeente is eigenaar en verantwoordelijk voorde degelijkheid en veiligheid van de objecten/toestellen. De bouw en 
het onderhoud van de objecten wordt door vakkundige vrijwilligers en de gemeente uitgevoerd. Dit is in overleg met de 
gemeente, vanuit recreatieve voorzieningen, en wordt ook door vakkundige medewerkers van de gemeente jaarlijks 
gecontroleerd en geïnspecteerd.

Vraag 3
Waar zijn de besluiten te vinden die de aanleg van de mountainbike objecten hebben toegestaan?
Antwoord
Er zijn geen vergunningen nodig, dus ook geen besluiten genomen voor dergelijke bouwwerken. De gemeente in haar 
verantwoordelijkheid als beheerder van de gronden heeft hiervoor toestemming gegeven.

Vraag 4
En zijn daarbij afspraken gemaakt over het onderhoud en de te gebruiken materialen?
Antwoord
Deze objecten worden goed en regelmatig onderhouden in overleg tussen de gemeente en de vrijwilligers van het 
mountainbike traject. Ook de paden, bordjes en verwijzingen in het traject wordt regelmatig geïnspecteerd en 
onderhouden door de vrijwilligers en de gemeente.
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Vraag 5
Hoe staat het met de plannen voor de ‘waterspeeltuin'? Komt die nog of is alle tijd en geld wat daaraan besteed is 
verspild?
Antwoord
Als gevolg van het niet verkrijgen van de ontgrondingsvergunning voor de aanleg van de waterspeelplaats is een 
gewijzigd plan gemaakt. Dit gewijzigd plan, waarbij de vorm maar ook de locatie is gewijzigd, is met een 
wijzigingsverzoek ingediend bij de provincie Brabant. Zij heeft onlangs positief gereageerd op ons wijzigingsverzoek. 
Voor 31 dec. 2021 moeten alle prestaties van de Waterlinie zijn gerealiseerd. De raad is onlangs hierover per brief 
geïnformeerd.

Vraag 6
Is de gezondheid situatie van het essenbosje u bekend en wat zijn de voorgenomen acties om de veiligheid te 
waarborgen?
Antwoord
De gezondheidssituatie van het essenbosje is ons bekend. Er zal in het seizoen 2020-2021 een maatregel worden 
uitgevoerd om groot onderhoud in dit bosje uit te voeren. Daarbij zullen de zieke essen worden gekapt en waar mogelijk 
nieuwe bomen worden aangeplant.

Vraag 7
Indien de vitaliteit/gezondheid van bomen achteruit gaat, wordt er dan gekeken naar mogelijke oorzaken?

Antwoord
De oorzaak is ons bekend, het bosje bestaat voor het grootste deel uit essen, de bomen zijn aangetast door 
essentaksterfte. Dit is een ziekte die de meeste essen in Nederland de afgelopen járen heeft aangetast.

Vraag 8

Zo ja, worden deze dan vastgelegd?
Antwoord
Dit zal worden vastgelegd.

Vraag 9
Staat de zendmast op gemeentelijke grond?
Antwoord
De zendmast staat op kadastrale kavel G1707 waarop een recht van opstal rust. Het eigendom berust bij de gemeente 
Bergen op Zoom.

Vraag 10
Is het voorgaande bij uw college bekend?
Antwoord
Bij ons zijn geen meldingen bekend dat de parkeerdruk rond Monkey Town hoog lijkt te zijn. In een gesprek met de 
bewoners van de Langstraat is dit knelpunt ook niet benoemd.

Vraag 11
Lopen er gesprekken met de management van Monkey Town over deze problematiek en wordt daarbij betrokken hoe 
Monkey Town zijn eigen terrein in gebruik heeft genomen?
Antwoord
Er lopen geen gesprekken met het management van Monkey Town.
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Vraag 12
Is er vergunning om het terrein op deze wijze te gebruiken als opslagterrein?

Antwoord
Er is hiervoor geen vergunning nodig.

Vraag 13
Is het voor het behoud van de tent goed dat deze zich in opgerolde toestand bevindt in weer en wind?

Antwoord
Dit is niet optimaal. De tent zal worden opgeslagen in een droge bestaande ruimte.

Vraag 14
Is het voor het behoud van de ankerpinnen van de tent goed dat deze zich bevinden in de openlucht en in weer en wind? 

Antwoord
Zie antwoord vraag 13.

Vraag 15
Wat is het beleid bij de gemeente als het gaat om het opslaan van mogelijk her te gebruiken materialen zoals 
voornoemde tent?
Antwoord
Er is hiervoor geen beleid.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. B. Hofmans (a.i.) 
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277426.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden 
Wethouder


