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Beste heer, mevrouw.

Op 28 juli 2020 ontving het college van B&w uw vragen conform artikel 46 RvO inzake het afsluiten van het 
fietspad. De eigenaar van de grond waarop het fietspad gelegen is, heeft hier verbodsborden op geplaatst.

Uw fractie heeft hierover de volgende vragen gesteld, die wij hieronder beantwoorden.

1. Is het college op de hoogte gesteld dat het pad is afgesloten sinds 24-07-2020?

Ja, het college heeft hiervan kennis genomen

2. Door wie en met welke reden is er een bord geplaatst waarop staat dat het verboden is voor 
onbevoegden en is diegene daartoe bevoegd?

De eigenaar van het perceel, waar het fietspad op gelegen is, heeft de borden geplaatst.
Het fietspad is echter een openbare weg conform de Wegen wet. Het is mogelijk dat een particulier eigenaar 
is van een stuk grond waarop een openbare weg is gelegen. De consequentie voor de eigenaar hiervan is 
dat deze zal moeten gedogen dat het fietspad een openbaar karakter heeft. Het plaatsen van borden als 
'verboden toegang' heeft juridisch geen effect en is niet wenselijk.

3. Kan het college zorgen dat het verbodsbord wordt verwijderd en het fiets- en wandelpad in gebruik kan 
blijven?

Wij hebben de borden inmiddels laten verwijderen omdat het pad openbaar is. Het is de bedoeling van de 
gemeente om het pad openbaar toegankelijk te houden. Wij zijn in gesprek met de advocaat van de 
eigenaar van de grond.

4. Kan het college de raad op de hoogte houden over ontwikkelingen?

Indien noodzakelijk, zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.
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