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Onderwerp: de berm van de Oranje Nassaulaan. 

Geachte leden van de Raad, 

Graag uw aandacht voor het volgende: 

De voorgeschiedenis. 

1. Een hondenbezitster, mevrouw Van den Belt,  heeft na een handtekeningenactie 
onder hondenbezitters aan wethouder Backbier gevraagd om een voetpad in de berm van de 
Oranje Nassaulaan met als argument "veiligheid". 

2. De wethouder heeft per brief de bewoners van de Oranje Nassaulaan geïnformeerd en 
nodigt hondenbezitters en bewoners van de Oranje Nassaulaan uit om op de avond van 19 
februari 2015 van gedachten te wisselen. 

3. Navraag bij bewoners toonde ons ondertussen dat iedereen zo'n pad onzin vindt, het de 
groenbeleving verstoort en zonde van het geld is. 

4. Op 19 februari zijn de gedachten gewisseld. 
Een korte impressie: 
Zij: Op het fietspad lopen is gevaarlijk. 
Wij: Je kan toch ook in de berm lopen. Die is hard en wordt iedere week gemaaid. 
Zij: Daar ligt hondenpoep. 
Wij: Dat moetje opruimen (gemeenteverordening) 
Zij: Dat doen wij wel, maar anderen niet. 
Wij: Er is met de gemeente een groene berm afgesproken toen de Oranje Nassaulaan 
werd geasfalteerd. 
Zij: De veiligheid gaat voor. 
Wij: Langs de andere kant van de Oranje Nassaulaan is een trottoir en langs de Schroeder 
v.d. Kolklaan ook en daar is ook veel gras. 
Enz., enz., enz. 

Hoewel van de in ruime mate aanwezige Oranje Nassaulaanbewoners niemand zo'n pad 
nodig acht, stelt de wethouder vast: Er komt langs de stoeprand in de berm een tegelpad 
van twee tegels. 
We weten nog voor elkaar te krijgen dat het open tegels worden waar doorheen gras kan 
groeien. 

Een verzoek om bij de besluitvorming de volgende argumenten te overwegen: 

1. Het plan is in strijd met de indertijd met de bewoners gemaakte afspraak om de berm groen 
te houden, met zo weinig mogelijk parkeervakken. 

2. Van een onveilige situatie ter plaatse is echt geen sprake. De situatie is zelfs veel veiliger 
geworden sinds er fietsstroken langs de Oranje Nassaulaan zijn gerealiseerd. Een ongeluk is 
er nooit gebeurd. 



3. Meer steen verstoort de groenbeleving bij het uitzicht op de Polder Albrandswaard voor 
iedere passant. 

4. Wandelen met een hond in de berm is uitstekend mogelijk, daar de berm goed hard is en 
wekelijks wordt gemaaid. 

5. Er zijn veilige wandelmogelijkheden met voetpad en/of gras langs de Schroeder v.d. Kolklaan, 
de Singel en een groot deel van het Rooimanspad. 

6. De duizenden euro's die voor dit onnodige paadje nodig zullen zijn, kunnen beter besteed 
worden aan urgentere zaken van algemeen belang. 

Mocht toch per se een hondenuitlaatpaadje aangelegd gaan worden, dan is het volgende alternatief 
wellicht een mogelijkheid: Leg aan de Singel een tegelpaadje aan, in het gras langs de stoeprand. 
Bijkomend voordeel: chauffeurs of passagiers van geparkeerde auto's kunnen uitstappen op een 
tegelpad in plaats van in het gras. 
Een mogelijk alternatiefis ook een officiële hondenuitlaatplek in de graszone langs de Schroeder v..d. 
Kolklaan of langs het Rooimanspad. 

In afwachting en met vriendelijke groet, 

Bijlage: lijst met handtekeningen 
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