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Verbodsborden voor wandelaa rs

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het wandelen over de onderhoudspaden (schouwpaden)van het

waterschap langs de Mark.

Sinds jaar en dag wordt er over dergelijke
onderhoudspaden door burgers - met name uit
Ginneken en Ulvenhout - gewandeld om zo te
genieten van de Mark, die door uw waterschap
beheerd wordt.

Tot onze grote verbazing zagen diverse van onze
leden en andere bewoners dat sinds half mei
plotseling verbodsborden aangebracht waren langs

zo'n wandelroute aan de westoever van de Mark
vanaf de Reeptiend tot voorb'rj de stuw Blauwe
Kamer.

Een vrijwillige boswachter wist te melden dat deze

borden aangebracht zijn om - nu er meer BOÁfs zijn
- deze wandelaars te laten bekeuren.

Het valt ons op dat dit in ieder geval zonder enig overleg met de omgeving gebeurd is, iets wat n¡et meer van

deze tijd is. Verder is ons niet bekend dat hier door wandelaars overlast veroorzaakt wordt.
Kwetsbare natuur zou een reden kunnen zün, maar die speelt hier geen rol, omdat het een onderhoudspad voor
rijdend materieel van het waterschap is, waar geen beheer voor kwetsbare natuur voor gevoerd wordt.

Voor zover ons bekend is, druisen deze verbodsborden ook in tegen het aljaren geldende beleidsuitgangspunt

van het waterschap, dat wandelen over onderhouds- en schouwpaden toegestaan is. Vooral om mensen te
laten genieten van het werk van het Waterschap, het landschap en de natuur.
Met als achtergrond om burgers - die voor ca75 % van de inkomsten van het Waterschap zorgen - te laten zien

hoe hun waterschapsbelasting besteed wordt en dat zij daar al wandelend ook rendement van hebben.

Mocht er al door individuele wandelaars overlast veroorzaakt worden, dan is daarvoor een correctief optreden

van de beschikbare BOIIs volkomen terecht. lndividueel aanspreken is rechwaardig in tegenstell¡ng tot het

wandelen voor iedereen te verbieden. Zo laat u de vele goeden lijden onder mogelijk enkele overlastgevers.

Daarom vragen wij u dringend om uw Dijkgraaf en Dagelijks Bestuur op te roepen om - zoals voorheen - het
wandelen door burgers over de onderhouds- en schouwpaden toe te staan en deze verbodsborden aan te
passen.

Wij zijn graag bereid om uw Dagelijks Bestuur te bespreken hoe dergel'rjke incidenten zonder voorafgaand

overleg voortaan n kunnen worden.
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