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Openbare Ruimte, Team Kenniscentrum Bijlage(n) 

In uw brief van 13 mei 2015 stelt u ons vragen over artikel 39 vragen Anton van Duinkerkenpark. Graag beantwoorden 
wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 
1. Hoe is het onderhoud in het Anton van Duinkerkenpark geregeld? 

Antwoord: 

Het Anton van Duinkerkenpark is een onderdeel van de totale openbare ruimte waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd 

conform de afspraken in het IBOR-plan 2013-2017. Dit geldt met name voor de paden en de groeninrichting. De 
waterpartij zal na gereedkomen van het totale werk voor wat betreft het structureel beheer en onderhoud worden 

overgedragen aan het Waterschap Brabantse Delta. Periodiek verwijderen van drijfvuil en de fontein blijft de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 

2. Hoeveel manjaar is daarvoor uitgetrokken? 
Antwoord: 
De hiervoor benodigde capaciteit is voorzien in het IBOR-plan 2013-2017. Binnen deze systematiek wordt uitgegaan 
van een te handhaven beeldkwaliteit waarbij de beschikbare capaciteit niet per locatie is geoormerkt. 

3. Komen er langs de fietsroute gelegenheden om zich te ontdoen van afval? Zo ja, hoe en wat? 

Antwoord: 
Voor wat betreft het plaatsen van afvalbakken in de openbare ruimte is een notitie opgesteld die binnenkort aan de 
gemeenteraad zal worden aangeboden . Een van de uitgangspunten is het terugdringen van het aantal afvalbakken in 
de gemeente. Na behandeling van deze notitie zal worden bezien wat dit betekent voor de plaatsing van afvalbakken 
langs het fietspad dat momenteel wordt aangelegd in het kader van Landschap van Allure (route van Turf). 

4. Hoe is het onderhoud van de watergang geregeld en waarom is aan de oostzijde daarvan geen zichtbaar schouw- of 
werkpad aangelegd? 

Antwoord : 
In overleg met de toekomstige beheerder van het water in het Anton van Duinkerkenpark, het Waterschap Brabantse 

Delta, is gekozen om aan de oostzijde van de "watergang" te voorzien in een onopvallend onderhoudspad om schade 
aan de groene inrichting in de toekomst zo veel als mogelijk te voorkomen. Hiertoe zijn kunststof platen met een open 

ruitstructuur aangebracht op een puinfundering die zorgen voor de noodzakelijke stevigheid . 



Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

P.A.M. Van der Velden 
wethouder 


