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Wethouder Thomas Zwiers: ‘Het duurt lang. Maar ik hoop dat we eind dit jaar de gronden in ons bezit hebben en dat de aanleg volgend jaar kan beginnen.’ © Marcel Otterspeer

Fietspad Moerdijk - Zevenbergen laat op zich wachten
MOERDIJK/ZEVENBERGEN - Het wil niet vlotten met de  fietsverbinding die er tussen Moerdijk en Zevenbergen moet komen. De
gemeente heeft nog steeds niet alle benodigde gronden in bezit en daarom laat de aanleg op zich wachten.

De gemeenteraad van Moerdijk maakte eerder 2,6 miljoen euro vrij voor het fietspad, waarover al jaren wordt gesproken. De aanleg had
vorig jaar moeten beginnen, maar er is nog geen schop de grond ingegaan. ,,Wij zijn ons ervan bewust dat dit te lang duurt. We weten dat
inwoners van Moerdijk hier op zitten te wachten en begrijpen hun ongeduld”, zegt een gemeentewoordvoerder.
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Eindresultaat

Volgens de gemeente hebben verschillende onderzoeken naar het tracé en technische aanpassingen meer tijd gevraagd dan verwacht.
Daarnaast loopt het verwerven van de gronden nog steeds. Daarvoor is het bureau Overwater in de arm genomen. Die heeft het aantal uren
waarvoor het is ingehuurd inmiddels opgemaakt, maar het gewenste eindresultaat is nog niet bereikt. Het college van burgemeester en
wethouders trekt ruim 12.000 euro uit om Overwater het karwei te laten afmaken. ,,Want de kwaliteit van de werkzaamheden staat niet ter
discussie”, onderbouwen B en W dit besluit.

Onder meer de opstelling van het Havenbedrijf Moerdijk heeft veel extra tijd gevraagd. Dat wil de gronden die voor het fietspad nodig zijn
niet aan de gemeente verkopen, maar wel beschikbaar stellen door middel van recht van opstal. Dat bespaart volgens het college de
gemeente een groot bedrag aan verwervingskosten. Maar het onderzoek naar hoe dit dan juridisch moet worden geregeld, was volgens het
college ‘complex’.

Positief

Overwater voert momenteel onderhandelingen met alle betrokken grondeigenaren. ,,Er is een positieve houding, maar het afstemmen kost
tijd”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Wethouder Thomas Zwiers zegt dat de gemeente hard werkt aan realisatie van het fietspad. ,,Het duurt lang. Maar ik hoop dat we eind dit
jaar de gronden in ons bezit hebben en dat de aanleg volgend jaar kan beginnen.”

Om het fietspad tussen Zevenbergen en Moerdijk aan te leggen moeten er een paar honderd bomen langs de Koekoekendijk worden
gekapt. Het pad komt er onder meer met het oog op het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp Moerdijk. ,,Het is van belang dat er een
veilige verbinding komt”, aldus Zwiers.
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