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Langs het perceel aan de Tollenaersingel loopt een voetpad. Op de tekeningen in 
de impressies lijkt het alsof een deel van dat pad het perceel kruist. Daarbij deelt 
de oprit van de nieuw te maken woning dezelfde verharding als het betreffende 
pad, waardoor een grens onduidelijk is. Wij kunnen ons voorstellen dat er mensen 
zijn die daardoor dit pad niet zomaar zouden gebruiken omdat ze denken dat dit 
pad onderdeel is van de woning. Daarom onze vragen:

1. Zijn er speciale afspraken gemaakt met de perceeleigenaar om dit voetpad, 
en daarmee de doorgang vrij te houden? 

Antwoord:
Het voetpad behoort niet tot het kadastrale perceel van de eigenaar. Het 
voetpad is openbaar gebied en dient dat ook te blijven. Extra afspraken zijn 
niet gemaakt omdat de begrenzing van het eigendom duidelijk is. 



2. Komt er een erfafscheiding tussen de oprit van het perceel en het voetpad? 

Antwoord:
In het ontwerp voor de locatie is vooralsnog geen erfscheiding opgenomen.
In het bestemmingsplan is het binnen de bestemming “Tuin” mogelijk een 
erfscheiding met een maximale hoogte van 1 m te realiseren.
Met de eigenaar van de grond zijn nadere afspraken gemaakt over de kosten 
en uitvoering van een eventueel te plaatsen erfscheiding.
 

3. Wordt er een extra voetgangersbord geplaatst naast de brug om aan te 
geven dat de brug onderdeel is van de algemene ruimte en niet behoort tot 
het perceel?

Antwoord:
Met de inrichting van zowel het voetpad als de gronden bij het perceel 
Tollenaersingel 35a is in principe voldoende  duidelijk dat de brug onderdeel 
is van de algemene ruimte. Zeker op het moment dat een erfscheiding is 
gerealiseerd.
Mocht in de praktijk blijken dat de situatie niet duidelijk is dan kan alsnog 
een voetgangersbord worden geplaatst als dit technisch mogelijk is. 


