Thema achterpaden
e
Besproken tijdens de 2 klankbordgroep met de werkgroep Groen
Omschrijving van de vraag
Tijdens het wijkgesprek van Centrum West kwam het onderwerp “achterpaden” regelmatig naar voren.
Hierbij kwam het achterpad op verschillende manieren ter sprake:
1. Kan de bestrating van het achterpad worden opgeknapt c.q. onderhouden?
2. Kan er verlichting worden aangebracht op het achterpad?
3. Wat kan worden gedaan aan overstekende takken of onkruid in het achterpad?
4. Anders bijvoorbeeld: kan het achterpad niet worden doorgetrokken of worden verlegd?
Wat moet u weten ten aanzien van de achterpaden?
De achterpaden in Centrum West behoren bij de aangrenzende woningen c.q. percelen. Dit betekent dat
door het achterpad een middenlijn kan worden getrokken waarbij de eigenaren van de woningen aan
weerszijden van de lijn ook de eigenaar van het achterpad zijn. Dit stuk grond is ook opgenomen in de
koopakte van de aangrenzende woning en hierin zal ook staan dat er “recht van overpad” moet worden
verleend. Dit betekent dat de eigenaar moet zorgen voor een deugdelijk en toegankelijk pad. Of te wel het
pad moet worden onderhouden.
Mogelijke eigendomsverhoudingen bij een achterpad:
1. Mercatus is 100% eigenaar van het achterpad (Als alle aangrenzende woningen zijn huurwoningen)
2. Mercatus is voor een deel eigenaar van het achterpad. De rest is van particuliere eigenaren of
behoren bij gebouw eigenaren.
3. Particuliere woningbezitters/gebouw eigenaren zijn eigenaar van het achterpad. Er zijn geen
huurwoningen aan dit pad gelegen.
Doel van de aanpak achterpaden: Bewoners voelen zich prettig en veilig in hun achterpad
Wie moet in actie komen bij?
1. Onderhoud
2. Verlichting
3. Groen onderhoud
4. Anders

-> de eigenaren van het achterpad
-> de bewoners van de aangrenzende woningen (bij voorkeur i.c.m.
eigenaren)
-> de bewoners van de aangrenzende woningen
-> maatwerk

Hoe komen we tot actie?
Het onderwerp achterpaden komt is niet alleen tijdens de wijkgesprekken genoemd maar werd ook
veelvuldig genoemd tijdens de huurdersparticipatie gesprekken. Hier zal eerst afstemming mee worden
gezocht. (Actie door Marcella van Wagensveld z.s.m.)
Daarna zouden de volgende stappen kunnen worden gezet:
1. Inventariseren waar welke actie ten aanzien van het achterpad is gewenst.
a. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een enquête die bij voorkeur door bewoners c.q.
ambassadeurs worden verspreid en opgehaald. Op die manier bereiken we een hogere
betrokkenheid van de bewoners.
2. Bepalen wie eigenaar is van de betreffende achterpaden (met wie moeten we samen werken?)
3. Welke mogelijkheden zijn er? En zijn deze realistisch?
4. Plan van aanpak opstellen voor de uitvoering incl.:
a. Wie doet wat
b. Wie betaald wat
c. Wanneer start de uitvoering
Termijn opstellen plan van aanpak achterpaden: (2016-2017->nog nader af te stemmen)

