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Werkzaamheden bestrating:
Recreanten hebben de RAR gewezen op slechte bestrating, die op dit moment wordt
herstraat, bijvoorbeeld aan het Karveel.
Karveel


De bestrating in het Karveel bijvoorbeeld is zeer slecht teruggebracht en de tuinen van de
aanwonende liggen door de herbestrating circa 20 cm lager. Hierdoor bestaat de kans dat er
bij regenval een waterballet in de tuinen van deze recreanten.
Het werk is nog niet afgerond, alle tuintjes worden netjes aangeheeld. Er zal een proces
verbaal van oplevering worden opgemaakt waarbij eventuele onvolkomenheden zullen
worden opgepakt en opgelost.



Ook bij de aanliggende bestrating rondom het voetbalveld kan het mis gaan als deze te hoog
wordt aangebracht, het gehele voetbalveld zal dan opgehoogd dienen te worden omdat ook
hier anders een zwembad ontstaat bij regenval.
Het veld zal dit voorjaar volledig worden gerenoveerd.

Kortom, het baart ons grote zorgen hoe deze aannemer de werkzaamheden verricht, in onze ogen in
het geheel niet op een professionele wijze.


Daar komt bij dat het wellicht vele malen verstandiger is andere bestrating aan te brengen dan
de huidige terug te brengen. Bij nieuwe bestrating wordt een en ander vlakker waardoor
mensen die moeilijk ter been zijn beter kunnen lopen, ook voor rolstoelen, rollators en
kinderwagens / buggy’s gaat het beter bij een nieuwe vlakkere bestrating.
Nieuwe bestrating hoeft niet meer te kosten want de huidige bestrating is te verkopen (veel
tuincentra zijn op zoek naar deze straatstenen) en nieuwe gebakken klinkers kunnen daardoor
aangeschaft worden zonder verlies, en het aanbrengen van nieuwe klinkers gaar sneller en is
dus goedkoper waardoor nieuwe verharding voor de recreanten in het gebruik prettiger is en
goedkoper in het aanbrengen. Waarom is er niet geïnventariseerd wat de recreanten wensen
aan verharding?
Vanwege duurzaamheidsafwegingen (circulaire economie) is besloten zoveel mogelijk de
bestrating te hergebruiken. Bovendien past dit in het authentieke beeld van het recreatieoord.
Boeier:



Ter hoogte van nummer 22 is door wortelopgroei het straatwerk omhoog gekomen. Vooral ’s
avonds levert dit gevaarlijke situaties op als het donker is.
Dit zal worden bekeken en indien nodig opgelost.

Het advies van de RAR:
1. Voor er verder gegaan wordt met herbestraten eerst de recreanten raadplegen welke
verharding men wenst. Met dit advies in gedachten zal bij volgende herstratingsprojecten hier
meer aandacht aan worden besteed. Zo zal eerder worden overlegd met de RAR, echter niet
met individuele recreanten of groepen recreanten. De RAR zal om advies worden gevraagd
en kan indien nodig betrokken recreanten raadplegen.
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2. Het gehele recreatieoord nazien op gevaarlijke situaties zoals ter hoogte van Boeier 22.
Gewerkt zal worden aan een volledige schouw en normering van de bestratingen.
3. Graag professioneel toezicht vanuit de gemeente op de aannemer die de
bestratingswerkzaamheden uitvoert.
Dit nemen wij ter harte.

