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Geachte leden van de commissie Beheer, 

In de vergadering van 4 december 2014 heeft de commissie gesproken over het 
herstel van de wandelpromenade aan de hand van mijn brief d.d. 29 september 
2014. Daarbij heb ik u toegezegd voor de kademota, dus in februari/maart 2015, 
aan uw raad te rapporteren. Omdat de voorbereiding en het overleg over de 
varianten meer tijd vergt, informeer ik u tussentijds over de vorderingen van het 
project. 

De maatregelen die ik in mijn brief van j l . 29 september heb genoemd zijn 
uitgevoerd op het herplanten van de bomen na. De herplant is nog niet uitgevoerd. 
De beoogde locatie in het Molenwijkpark blijkt minder geschikt. Het park is 
onlangs uitgedund omdat er teveel bomen op elkaar stonden die eikaars groei 
beperkten. We zoeken nu een betere plek in overleg met betrokkenen. 

Op dit moment wordt de variantenstudie besproken met de verenigingen van 
eigenaren van de omringende woningen. 
Wij hebben 4 varianten laten onderzoeken: 
1. Herstel bestaande situatie 
2. Versmallen wandelpromenade 
3. Verbreden wandelpromenade 
4. Weghalen van de wandelpromenade 

De VVE's hebben tot half februari 2015 de tijd gekregen hun reacties te 
verzamelen. Daama worden deze gebundeld en samengevat. 
Het proefvlak wordt eind februari 2015 opgeleverd. 

Ik verwacht dat het college in mei 2015 een besluit kan nemen over de te kiezen 
aanpak waama een bespreking in de commissie volgt. 
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Afhankelijk van de keuze kan in 2015 het plan van aanpak worden opgesteld voor 
de uitvoering. 

In de voorbereiding van de kademota onderzoek ik de mogelijkheid om de 
gereserveerde budgeten in het investeringsplan een jaar naar voren te halen. 
Daarmee zou het voorbereidingsbudget van 2017 naar 2016 gaan en het 
uitvoeringsbudget van 2018 naar 2017. 

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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drs. Cora-Yfke Sikkema 


