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Toestand fietspaden langs de Engelendaal, met als voorbeeld het gedeelte langs de Houtkamp 

(zuidzijde weg) 

De reconstructie/herinrichting van de Engelendaal is afgelopen najaar afgesloten. Spiegelglad 

asfalt ligt er nu in vier tot zes banen. Anders dan het college stelt is de weg echter nog steeds 

niet af voor alle weggebruikers. De fietspaden verkeren namelijk voor het merendeel in 

erbarmelijke en onveilige staat. 

Onder meer het traject ter hoogte van de Houtkamp is in zeer 

slechte toestand. Het pad is aan een kant zonder stootbanden 

uitgevoerd. Als gevolg wijken de tegels steeds verder uit 

elkaar. De spleten tussen de tegels zijn over een grote lengte 

inmiddels ruimschoots breder dan een fietsband (6 tot 8 cm). 

Een fietser kan hierdoor lelijk te val komen. 

Burgers hebben de afgelopen jaren de gemeente 

herhaaldelijk op dit probleem gewezen. Het herstellen van het 

fietspad staat kennelijk al ruim drie jaar op de actiepuntenlijst 

van het wijkoverleg.  

Des te vreemder is het dat de nodige werkzaamheden niet 

zijn meegenomen bij de herinrichting van de Engelendaal, 

terwijl het credo van het college is ‘werk met werk’ te maken.  

Op herhaaldelijke navraag kregen we van de gemeente 

onderstaande reactie: 

Het is juist dat het fietspad tussen de Persant Snoepweg en Gallaslaan aan de kant van de 

Houtkamp in een slechte staat verkeert. Voor het in goede staat brengen van het fietspad zijn 

een aantal opties onderzocht.  

1. Herstraten van het fietspad met bestaand materiaal, kosten 65.000,-; 



2. Nieuw fietspad met dikke tegels; kosten 85.000,- 

3. Nieuw fietspad met betonplaten, kosten 125.000,-. 

De keuze is nog niet gemaakt omdat er een aantal voor- en nadelen zijn bij de opties. Indien een 

keuze wordt gemaakt dan zal dit moeten gelden voor de fietspaden van de gehele Engelendaal. 

Ik hoop dat hierover spoedig een beslissing wordt genomen. 

GroenLinks heeft naar aanleiding van deze informatie de volgende vragen: 

1. Waarom is herstel van de fietspaden niet meegenomen in de herinrichting Engelendaal?  

2. Welke aansprakelijkheidsrisico’s loopt de gemeente door het verwaarlozen van haar 

zorgplicht in deze?  

3. Welke criteria bepalen of en hoe het college het achterstallig onderhoud van de 

fietspaden gaat aanpakken? 

4. Wanneer zullen de fietspaden weer in een veilige en comfortabele staat gebracht zijn? 

 
Antwoord: 
 
Afgelopen dinsdag 1 maart is in het College de memo ‘plan van aanpak fietspaden Engelendaal’ 
behandeld en akkoord bevonden om de Raad hiermee te informeren. Deze week zal de Raad via het RIS 
geïnformeerd worden. Vooruitlopend is bijgaand de memo toegevoegd.  
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