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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over de toegankelijkheid Crezéepolder

Geachte heer Kranendonk,

Op 12 april 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over de toegankelijkheid van de
Crezéepolder. In uw brief geeft u aan dat het voor mensen die slecht ter been zijn praktisch onmogelijk is
om een wandeling te maken door de Crezéepolder. U geeft aan dat de oorzaak ligt in een zwaar
toegangshek en een onverhard pad.

In uw brief stelt u diverse vragen waarop wij u hieronder puntsgewijs antwoord dan wel reactie geven.

Vraag 1
Bent u als college op de hoogte van de situatie?

Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van de situatie

Vraag 2
Deelt het college de mening van de SGP-fractie dat ook gedeelte van de Crezéepolder voor een zo breed
mogelijk publiek toegankelijk moet zijn?

Antwoord:
Ja. Wij beseffen echter dat niet elk gebied eenvoudig toegankelijk te maken is voor mensen met een
loopbeperking. Op de website van de beheerder, Zuid-Hollands Landschap, wordt de route door de
Crezéepolder niet aangemerkt als een route geschikt voor rolstoel en/of wandelwagen.

Vraag 3
Welke stappen gaat u als college ondernemen richting de beheerder van het gebied om de obstakels
weg te halen die inwoners met een handicap ervaren voor het betreden van de Crezéepolder?



Antwoord:

Wij zullen in contact treden met Zuid-Hollands Landschap om aandacht te vragen voor het zware
toegangshek en het onverharde pad. Daarbij zullen wij de mogelijkheden bespreken om een deel van de
Crezéepolder beter bereikbaar te maken voor mensen met een loopbeperking zonder een risico te
creëren voor deze doelgroep. De Crezéepolder is namelijk een getijdengebied met risico’s ten tijde van
hoogwater.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Ridde/kerk,

de secretaris deAurgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke lw. A. Attema


