SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Rolstoelpad in de bossen van Odiliapeel
In 2017 heeft Stichting Zorg en Welzijn het initiatief genomen om met een externe offerte middelen
aan te vragen in de programmabegroting 2018 voor het realiseren van een rolstoelpad in de bossen
van Odiliapeel. Dit initiatief is gehonoreerd door de raad en door de initiatiefnemer verheugd
ontvangen. Onlangs is dit rolstoelpad gerealiseerd en op 14 juli jl. geopend door de initiatiefnemers.
Nu al komen de eerste geluiden terug van gebruikers dat het pad niet gebruiksvriendelijk en op veel
punten te smal is. Het vergt voor een rolstoelgebruiker moeite om er vrijelijk gebruik van te maken en
het is al helemaal niet mogelijk dat er iemand naast de rolstoel wandelt. Verschillende gebruikers
geven aan dat er niet in ontspannen sfeer kan worden genoten van dit initiatief.
Groen & Handicap (G&H), het Nederlandse kenniscentrum voor een toegankelijk landschap, natuur én
openbare recreatiegebieden voor iedereen, geeft als richtlijn dat de vereiste minimale breedte van een
voetpad 1.20 meter is en 1.80 meter wanneer mensen elkaar moeten kunnen passeren. In een
natuurgebied moet daarnaast gerekend worden op 25 cm aan beide zijden extra i.v.m. overgroeiende
vegetatie (dus 1.70 meter respectievelijk 2.30 meter). Om deze reden is bijvoorbeeld in het
natuurgebied ‘De Maashorst’ er voor gekozen om de rolstoelpaden aan te leggen met een minimale
breedte van 2.0 meter.
De fractie van het CDA constateert ter plaatse dat het rolstoelpad te Odiliapeel een breedte heeft van
1.00 tot 1.20 meter. Er is ons inziens dus (bewust of onbewust) afgeweken van de norm.
De fractie van CDA heeft de volgende vragen aan het college van b&w:
1)

De fractie van CDA wenst van het college een reactie op het bovenstaande. Graag voorzien
van de daadwerkelijke maten (lengte en breedte) van het rolstoelpad in kwestie én met een
bondige toelichting op de keuzes die voor de realisatie van dit rolstoepad zijn gemaakt.

2)

Welke mogelijkheden zijn er om alsnog de nodige aanpassingen aan het rolstoelpad te (laten)
realiseren zodat rolstoelgebruikers met hun partners en begeleiders in een ontspannen sfeer
vrijelijk kunnen genieten van deze voorziening en de bossen van Odiliapeel?

3)

Welke maatregelen neemt het college van b&w om situaties zoals hierboven omschreven in de
toekomst te voorkomen?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 11-9-2018
Antwoord:
1.

Naar aanleiding van het verzoek van Stichting Zorg en Welzijn tot het vrijmaken van middelen
voor de aanleg van het bedoelde rolstoelpad, is contact geweest met de initiatiefnemers. Hierbij
werd duidelijk dat de nieuwe route zou moeten voeren over de bestaande wandelpaden.
De gewenste lengte van de route zou ca. 2 km moeten bedragen. Dit is ook overeenkomstig in de
externe offerte opgenomen en basis geweest voor de financiële behoeftebepaling (zie bijlage).
De bestaande wandelpaden zijn veelal gelegen in houtopstanden met gemiddelde breedte van 1m
tot1m20. Soms zijn deze wandelpaden gelegen op de bredere zandwegen tussen de verschillende
houtopstanden.
Op maandag 9 april heeft met initiatiefnemers overleg plaatsgevonden, waarbij de gewenste
route door hen is aangegeven, welke ook nagenoeg geheel is gerealiseerd. Ook in dit overleg is
uitgegaan van een padbreedte van 1m tot 1m20, omdat het gewenste rolstoelpad over bestaande
wandelpaden moest komen te liggen. Als materiaal is gekozen voor padvast omdat dit ook in de
Maashorst toegepast wordt.
In dit overleg is niet gesproken over normen en richtlijnen, enkel over de gewenst routestructuur.
Uitvoering heeft plaatsgevonden zoals met stichting Zorg en Welzijn besproken en is ook nu naar
wens. Bewegwijzering wordt zeer binnenkort aangebracht.

2.

Aangezien het rolstoelpad, evenals de overige wandelpaden, merendeels door houtopstanden
loopt, is verbreding over de hele lengte niet mogelijk zonder het kappen van een aanzienlijke
hoeveelheid bomen en het rooien van wortels. Dit is niet gewenst en ook de financiële middelen
zijn nu hiervoor niet beschikbaar. Daarnaast wordt het wandelpad hoofdzakelijk gebruikt door
mensen van de stichting Zorg en Welzijn, waarmee het pad in overleg tot stand gekomen is. Er zal
een evaluatie gepland worden met de gebruikers van het pad. Bij deze evaluatie zal ook de
breedte van het pad meegenomen worden. Indien blijkt dat het pad te smal is, gaan we kijken op
welke plekken het mogelijk is het pad te verbreden.
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3.

Het college onderschrijft het belang voor een duurzame en multifunctionele inrichting van de
openbare ruimte, waarbij telkens een afweging gemaakt zal worden hoe de daadwerkelijke
inrichting plaats zal vinden. In de toekomst zullen initiatiefnemers in voorkomende gevallen
gewezen worden op lokale belangengroeperingen die zich inzetten voor soortgelijke
voorzieningen.
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