Beantwoording vragen vergadering raadscommissies 1 september en 6 oktober 2020
Oktober 2020
Fietspad Dorpsstraat tussen Ubbeschoterweg en Veenweg
Vraag:

Wanneer wordt het tweezijdige fietspad langs de Dorpsstraat tussen de Ubbeschoterweg
en de Veenweg gerealiseerd, nu de overige werkzaamheden aan de Dorpsstraat zijn
afgerond?
Antwoord:

Inmiddels zijn er gesprekken gaande met de eigenaar van het Domineesbosje. Deze
eigenaar wil de grond die benodigd is om het fietspad aan te leggen wel verkopen, maar
stelt één voorwaarde: hij wil aan de Ubbeschoterweg een inrit (een begroeide dam met
duiker) krijgen om het onderhoud (wat nu erg achterstallig is) uit te kunnen voeren aan dit
bosje. In eerste instantie heeft het college er terughoudend op gereageerd, mede n.a.v.
een advies van de monumentencommissie, omdat het Domineesbosje een beschermd
dorpsgezicht is. De verwachting is dat er toch een aanvraag voor deze inrit wordt
ingediend, waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen enerzijds het advies van
de monumentencommissie en anderzijds de verbetering van de verkeersveiligheid. Dit
wordt aan het college voorgelegd. Op het moment dat de beslissing wordt genomen dat
de inrit toch wordt gerealiseerd, dan wordt de verdere ruimtelijke procedure afgehandeld
en de voorbereiding van het fietspad ter hand genomen (hiervoor is de provincie leidend).
De verwachting is dat het dan 2e helft volgend jaar wordt gerealiseerd.
Onderzoek biodiversiteit bermen
Vraag:
In de notulen van de commissievergadering van 16/18 juni 2020 staat dat in mei/juni 2020
onderzoek plaatsvindt en dat in de maanden daarna de resultaten bekend gemaakt zullen
worden. Deze resultaten alsnog schriftelijk delen.
Antwoord:
Er wordt door de onderzoeker nog gewerkt aan de rapportage. De eerste concepten
worden in oktober besproken. Het streven is voor het groeiseizoen 2021 met voorstellen
n.a.v. de onderzoeken te komen.
Bescherming bomen Biesbosserweg
Vraag:
Bij de wegwerkzaamheden aan de Biesbosserweg zijn de bomen beschermd, maar het
ziet er na verwijdering van de bescherming niet mooi uit. Kan dit in de toekomst op een
andere manier?
Antwoord:
In de toekomst zullen de bomen op een andere manier beschermd worden waardoor het
er mooier uit zal zien.

