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Status plaatsen voetga n gersbru g ove r Beemsterri n gvaart Westd ij k
Geachte leden van de raad,

Tijdens de commissievergadering van 22 maartjl. zei ik u toe schriftelijk terug te komen op
de door de heer De Lange gestelde vraag naar de status van de voetgangersbrug over de
Beemsterringvaart aan de Westdijk.
Net als het college wilt u het gebruik van wandelroutes tussen de verschillende dorpskernen
stimuleren. Veel agrariërs stellen echter in deze tijd hun land liever niet open voor
wandelaars. Een voorname reden hiervoor is de mogelijke overlast door wandelaars met
bijvoorbeeld honden die achter vee en of schapen kunnen aangaan. Ook de angst voor
verspreiding van dierziekten is een reden. Los van wandelroutes bestaat de wens tot het
realiseren van een loopbrug over de Ringvaart die het agrarisch gebied met het
veenweidegebied verbindt. Bij de huidige laad- en losplaats, aan de kop van de
Hobredenryeg, is de meest ideale locatie gevonden voor deze brug.

Stand van zaken
Hoewel we nog niet zover zijn met het realiseren van de loopbrug en de wandelroutes als
we graag zouden willen, zr¡n er wel degelijk vorderingen gemaakt. Er is zeer uitgebreid
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de realisatie van wandelroutes. Hierbij kijken
we onder meer goed naar belangrijke zaken als recht van overpad in combinatie met de
benodigde omgevingsvergunningen. Onze prioriteit lag de afgelopen periode echter vooral
bij het opzetten van de organisatiestructuur van 'De Nieuwe Organisatie (DNO)' in het kader
van het domein werelderfgoed, toerisme & recreatie en economie. Zijzouden van
toegevoegde waarde kunnen zijn voor het realiseren van de wandelroutes. Dit kost flink veel
ambtelijke capaciteit, die helaas beperkt beschikbaar is. Mede daarom heeft het college, op
het gebied van toerisme, recreatie en economie via de Kadernota 2017-2020, een voorstel
gedaan om meer capaciteit ter beschikking te stellen om deze ambities te realiseren.
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Loopbrug uiterlijk begin volgend jaar
Om geen verdere tijd te verliezen, hebben we daarom gekozen ons nu vast te richten op het
binnenhalen van subsidiegelden voor het plaatsen van de loopbrug. Het college streeft
ernaar deze uiterlijk begin volgend jaar te kunnen laten plaatsen.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan kom ik hierover uiteraard bij u terug.

van Beek, urgemeester
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