
Van: Secretariaat Wegen <Secretariaat.Wegen@Scheldestromen.nl>
Onderwerp: Fietspad Zuiddorpe - Axel
Datum: 13 december 2017 13:02:12 CET
Aan: "'e.demaat@vrzeeland.nl'" <e.demaat@vrzeeland.nl>

Beste heer De Maat,

Vorige week ontvingen wij uw melding over het fietspad tussen 
Zuiddorpe en Axel. Het klopt dat een gedeelte van het fietspad 
aan de smalle kant is, dicht tegen de rijbaan ligt en de staat van 
onderhoud te wensen overlaat. Dat is ons bekend. Het betreft het 
gedeelte van het fietspad tussen de Blijpolderseweg en grofweg 
de rotonde met de Langeweg (N258). Daarover geen discussie.

De aanpak van dit gedeelte van het fietspad is opgenomen in ons 
vijfjaren(onderhouds)plan wegen. Er komt echter wat meer bij 
kijken dan bij het overlagen met asfalt van een weg of fietspad of 
het aanbrengen van een slijtlaag. Dit omdat we het fietspad, zoals 
u zelf ook al aangeeft, verder van de rijbaan willen situeren en 
willen verbreden. Daarbij komt dat het budget voor het uitvoeren 
van onderhoud beperkt is en we dus keuzes moeten maken. 

De verwachting is derhalve dat we het fietspad ten vroegste in 
2020 kunnen aanpakken. Ik hoop van harte dat we het fietspad 
eerder kunnen aanpakken maar kan u niks beloven. Het wordt 
een opgave omdat we er grond voor moeten verwerven en er 
belangrijke kabels en leidingen in de weg liggen. In de tussentijd 
zullen we door het uitvoeren van klein onderhoud het fietspad in 
een begaanbare staat houden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u 
vragen heeft over bovenstaande, kunt u contact opnemen met 
Bart Houtzager van waterschap Scheldestromen via 
telefoonnummer 088-2461000. 

Met vriendelijke groet,

Nanda Goense
Administratief medewerker Beleid en Beheer Wegen



 
Telefoon: 088-246 1545 (lokaal tarief)

Ik werk op woensdag en donderdag.
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