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J.J.M. Roerdink
G. Nijland
Beantwoording HMV vragen over Onderhoud Rotspad

Aanleiding:
De fractie HMV heeft vragen gesteld over het onderhoud van het Rotspad in Aalten. Met deze
raadsmededeling wordt hier nader op ingegaan.

Inhoud Mededeling:
De vragen gaan over het Rotspad welke als verbinding fungeert tussen de Willemstraat en de
Hogestraat. Een noordelijke gedeelte van het Rotspad is in eigendom van de gemeente en wordt ook
door ons onderhouden. Het zuidelijke deel is in particulier bezit en wordt niet onderhouden door de
gemeente.
Vraag: Is het college bekend dat het profiel van dit pad een goede functie in de weg staat, hol i.p.v.
bol. Water afvoer!!
Antwoord: Op het gemeentelijke deel van het Rotspad wordt regulier onderhoud gepleegd conform
het vigerende beleid. Het profiel is destijds hol uitgevoerd omdat anders het regenwater afwatert naar
particuliere kavels en dat is niet gewenst.
Vraag: Is het college bekend dat de bovenlaag door verwering bij regen zwart en drassig is?
Antwoord: Wij hebben niet geconstateerd dat de bovenlaag zwart is. Wel is geconstateerd dat bij
regenval het pad drassig is. Dit is echter het geval bij nagenoeg alle onverharde wegen bij slechte
weersomstandigheden of dooi.
Vraag: Is het college bereid onderhoud te plegen door het profiel en de bovenlaag te vernieuwen?
Antwoord: Het onderhouden van particuliere paden past niet binnen ons beleid. Op het gemeentelijke
deel van het pad, zijn geen beschadigingen of toestanden waargenomen waarvoor extra onderhoud
noodzakelijk is.
Vraag: Erkend het college dat deze paden in haar beleid als waardevol voor het centrum ervaren
wordt?
Antwoord: Het college ziet de paden zeer zeker als waardevol voor de kern. Echter in het beleid qua
onderhoud wordt er geen onderscheidt gemaakt in de waarde of status van wegen. Dat wil zeggen dat
dergelijke paden geen hogere onderhoudscyclus wordt toegekend ten opzichte van de overige wegen
en/of paden.

Mocht de raad wensen dat we dergelijke particuliere paden toch moeten onderhouden, dan zal daar
het beleid op aangepast moeten worden en er financiële middelen ter beschikking moeten worden
gesteld.
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2/2018 Schriftelijke vragen fractie HMV over onderhoud Rotspad
Geacht college; tkn raad
Ondergetekenden, namens HMV fractie, vragen uw aandacht voor het volgende.
Vanuit de directe buurtbewoners is aan de HMV fractie aandacht gevraagd voor het
onderhoudstoestand van het Rotspad – Hogestraat – Willemstraat.
Vragen:
-

Is het college bekend dat het profiel van dit pad een goede functie in de weg staat, hol i.p.v.
bol. Water afvoer!!
Is het college bekend dat de bovenlaag door verwering bij regen zwart en drassig is?
Is het college bereid onderhoud te plegen door profiel en bovenlaag te vernieuwen?
Erkend het college dat deze paden in haar beleid als waardevol voor het centrum ervaren
wordt?

Bredevoort, 19 februari 2018.
Namens HMV
Henk Meerdink
Willem Bruil

