Rondvraag voor de commissie Ruimte van 8 oktober 2019
In de vorige raadsperiode is er op initiatief van D66 Westland door het college gestart met het
aanleggen van een ruiterpadennetwerk in de gemeente Westland. Met dit netwerk wordt de
verkeersveiligheid vergroot, aangezien ruiters dan geen
gebruik meer maken van de fietspaden. Ook is dan de
overlast van paardenmest op de fietspaden voorbij.
Daarnaast moet een ruiterpadennetwerk een flinke impuls
geven aan recreatie en toerisme in Westland, mede door
de aansluiting op de reeds bestaande ruiterpaden in de
gemeente Midden-Delfland en de gemeente Den Haag (De
Uithof en Madestein).
Samen met de Westlandse ruiterverenigingen en maneges
is het plan uitgewerkt tot een stappenplan in vier fases.
Fase 1 werd met de toegekende gelden uit het
Leefomgevingsfonds in eerste instantie voortvarend
aangepakt. Begin 2018 hebben wethouder Ouwendijk en
D66-fractievoorzitter Van Riet het eerste pad bij de Hoge
Bomen officieel geopend. Daarna zijn er nog enkele paden
aangelegd.
Onlangs bereikte ons het bericht dat het ruiterpad langs de
(verlengde) Van Luijklaan grotendeels is overwoekerd met
gras. Het pad is niet goed zichtbaar en het onderscheid
tussen ruiterpad en het openbaar groen begint te
verdwijnen. De ruiters die deze onderhoudsstaat bij onze
fractie hebben aangemeld, maken zich ongerust over de
voortgang van het ruiterpadennetwerk en vragen zich af of de bestaande ruiterpaden wel
toekomstbestendig worden onderhouden.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
1. Hoeveel meter ruiterpad is er inmiddels aangelegd en op welke locaties?
2. Hoe communiceert de gemeente het bestaan van deze paden naar de doelgroep?
3. Hoe is het onderhoud van en het toezicht op de staat van de paden geregeld?
4. Wat gaat het college doen om het ruiterpad langs de Van Luijklaan zo snel als mogelijk weer
toegankelijk te maken voor paarden en ruiters?
5. Zijn er nog andere ruiterpaden die zich in een slecht onderhouden staat bevinden?
6. Hoe staat het met de uitvoering van fase 1 van het collegeplan voor de aanleg van een
Westlands ruiterpadennetwerk?
7. Hoe ziet de planning eruit voor de volgende fases van dit collegeplan?

