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Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders ex artikel ¿14 conform het Reglement van
Orde met betrekking tot de beschadigde, casu quo slecht begaanbare paden in bosgebied "De

Walsberf
Reuver/Beesel, 4 september 2018
Geacht college,

-

dit jaar stormschade orrtstaan. Door inzet
in dit gebied zijn met name de
hoofdpaden deels beschadigd. ln de maand juni van dit jaar heeft Samen Verder Beesel hieromtrent
reeds telefonisch contact opgenomen met uw beleidsmedewerker mevrouw Jeanette Haverkort en
ln het bosgebied "De Walsberg" is - zoals bij u bekend

van zwaar materieel ten behoeve van de bomenkap en opruimacties

volgens mevrouw Haverkort viel de schade aan de paden mee. Ze had het gebied met de auto
bezocht. Wel zou ze nog onderzoeken, omdat het toeristisch seizoen eraan kwam, of deze
beschadigingen ook de recreatieve (fiets-)route betrof.

lnmiddels zijn we enkele maanden verder en ontvangt Samen Verder Beesel signalen van inwoners
dat dit bosgebied niet meer voor hen toegankelijk is. Het betreft met name personen met een
handicap die voor hun mobiliteit zijn aangewezen op een scootmobiel. Tevens hebben zij
aangegeven in het kadervan een stukje natuurbeleving en rust de voorkeurte geven aan goed
begaanbare bospaden in plaats van de drukte op het fietspad tussen de kernen Beesel-Reuver.
Eerder konden zij nog met hun geliefde viervoeter het bosgebied doorkruisen, maar doordat de

hoofdpaden ten dele zwaar zijn beschadigd is dit thans onmogelijk. Door het rulle zand komt men
met de scootmobiel vast te zitten en is men aangewezen op hulp van derden.
Het is algemeen bekend dat bosgebied "De Walsberg" een belangrijk uitloopgebied is voor inwoners
van de gemeente Beesel en haar recreanten. Dat met de komst van de herfst het aannemelijk is dat
de begaanbaarheid van de paden binnen dit gebied ten dele verslechterd; (modderpoelen).
Samen Verder Beesel is voorstander van een inclusieve samenleving wàarin mensen met een

beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen. Doordat bosgebied "De Walsberg"
voor deze groep inwoners ontoegankelijk is geworden, worden zij met name beperkt in hun

vrijetijdsbesteding.
Derhalve stelt Samen Verder Beesel de volgende vragen:

1)

ls het college op de hoogte van de slechte staat van een gedeelte van de hoofdpaden binnen dit

gebied?

2l

Welke act¡es gaat u ondernemen, zodat de hoofdpaden ook weer begaanbaar zijn voor mensen
met een fysieke beperking?

Hoogachtend,

Michele Urru namens de fractie Samen Verder
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Beantwoording vragen Samen Verder paden de Walsberg

201812445

Geachte Gemeenteraad,

Wij ontvingen een brief van Samen Verder met enkele vragen over de staat van de
paden in het bosgebied De Walsberg.

De bospaden zijn onverhard, en zijn onderdeel van de bestemming natuur in het
bestemmingsplan. De staat van de bospaden is afhankelijk van het weer; mul zand bij
droog weer en modderig met nat weer. Veel bospercelen die langs de bospaden
liggen zijn in eigendom van particuliere eigenaren. Deze eigenaren zullen hun
percelen moeten kunnen beheren en boswerkzaamhed'en (kappen, snoeien zagen ed)
kunnen uitvoeren met bijbehorend materieel. Hierdoof kan spoorvorming ontstaan op
de paden, die na enige tijd weer afvlakt. De begaanbaarheid en toegankelijkheid van
de onverharde paden zijn dus mede afhankelijk van het weer en de
boswerkzaam heden ter plaatse.
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Dit betekent dat de ene keer de bospaden toegankelijker zijn dan de andere keer.
Bewoners zullen hier op in moeten spelen. Het gebruik van de bospaden met de
scootmobiel levert een zeker risico op, omdat de meeste reguliere scootmobiels niet
zijn gemaakt en / of geschikt om op onverharde en mogelijk modderige of mulle
bospaden te rijden. Men kan dan bij een ongunstige situatie vast komen te zitten.

De gemeente is wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de gemeentelijke
bospaden. ln het voorjaar zijn echter geen onregelmatigheden aangetroffen bij een
bezoek aan het gebied. ln week 37 (2018) heeft de buitendienst het gebied nogmaals
bekeken. Ook toen zijn er geen bijzonderheden aangetroffen. De bospaden verkeren
in een toegankelijke, veilige situatie, zoals dat van een bospad verwacht mag worden.
ln het gebied lopen enkele wandelroutes. De staat van de bospaden is echter geen
belemmering voor het wandelen.

l

Mochten er onregelmatigheden worden aangetroffen, waarbij de veiligheid van de
gebruikers wel in het geding komt, dan kan een melding worden gedaan via de
gemeentelijke website. Spoorvorming, mul zand of modder is echter inherent aan de
verschijningsvorm van onverharde bospaden.
Vanuit de gemeente is regelmatig overleg met het Gehandicaptenplatform en daar
bespreken we ook thema's als toegankelijkheid. Tot op heden is de door u
aangegeven problematiek niet als knelpunt benoemd.

Hoogachtend

het College van B&W van de Gemeente Beesel,

1
drs. E. .J. Janssen,
gem

dr. P. Dassen-Housen,
burgemeester

