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Beantwoording vragen J.Teuwsen
ex art 9 RvO inzake 
pad speeltuin Prinsenboschlaan

Beste mevrouw Kranenborg-van Eerd en heer Van Oosterbosch,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het 
volgende mede.

Vraag 1.
Welk doel dient het nieuw aangelegde pad door de speeltuin aan de Prinsenboschlaan?

Antwoord 1.
Het is een langzaamverkeerontsluiting door het park. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt veel aandacht gegeven aan de 
voetganger. Het pad diende eveneens uitgevoerd te worden als calamiteitenpad voor de hulpdiensten. Bij de 
inpassing is rekening gehouden met bestaande bomen en de reeds aanwezige elementen binnen het park.

Vraag 2.
Wie gaat naar verwachting gebruik maken van dit pad?

Antwoord 2.
Bezoekers en bewoners van plan Westrik en bezoekers van het park en de speeltuin

Vraag 3.
Is het college het met de WD en het CDA eens dat het onwenselijk is dat er een ontsluitingsroute dwars door een 
speeltuin heen loopt?

Antwoord 3.
Het betreft hier een secundaire ontsluitingsroute voor langzaam verkeer. College is het niet eens dat het hier gaat om 
een onwenselijke route: de combinatie met calamiteiten route en langszaamverkeerroute maakt dat de route 
wenselijk en functioneel is.

Vraag 4.
Hoe zorgt het college ervoor dat 'schoon, heel en veilig' geborgd wordt. Dit mede in relatie tot de veiligheid van 
(jonge) kinderen, fietsers en de hondenpoep die te verwachten is.
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Antwoord 4.
Dat gebeurt op dezelfde wijze waarop dat elders in de gemeente plaats heeft. Het pad wordt gereinigd en onkruid vrij 
gehouden. Daarnaast vindt er onderhoud plaats wanneer er gaten ontstaan. We kennen het principe van gedeelte 
ruimte. Hier mag ook gefietst worden. Wanneer er overlast ontstaat, wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Vraag 5.
Wat gaat er gebeuren met de doorgang Prinsenboschlaan - Westrikse Binnenweg die enige tijd als ontsluiting voor 
voetgangers en fietsers heeft gediend?

Antwoord 5.
Deze doorgang verdwijnt met de oplevering van het plan, omdat dit een tijdelijke ontsluiting is geweest in de 
bouwfase.

Vraag 6.
Waarom is deze doorgang momenteel afgesloten?

Antwoord 6.
Zie antwoord op vraag 5

Vraag 7.
In geval de doorgang permanent gesloten blijft, waarom is daarvoor gekozen? Waarom is in dat geval ontsluiting 
dwars door de speeltuin logischer en veiliger?

Antwoord 7.
Zie antwoord op vraag 1.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


