Aan de bewoners/gebruikers van dit pand.

Beste bewoners,
De dorpstafel Standdaarbuiten heeft vorig jaar naar aanleiding van een voorval aan de Molendijk van
een bewoner een voorstel ontvangen om een voetpad aan te leggen. Dit vanwege de
verkeersveiligheid en de wens van meerdere bewoners om vanuit de Wieken en omgeving te kunnen
wandelen. Het voetpad zou aan beide zijden van de Molendijk komen en aansluiten op het voetpad
dat er al ligt in de Molenstraat. De dorpstafel heeft dit voorstel besproken met ambtenaren van de
gemeente Moerdijk. De gemeente heeft aangegeven dat op dit moment er verkeerskundig geen
reden is om het voetpad aan te leggen en dat er in de gemeentebegroting ook geen geld gereserveerd
is voor uitvoering.
De gemeente heeft op verzoek een ontwerp gemaakt van het
voetpad en kostencalculatie laten maken. De totale kosten
bedragen ongeveer € 58.000,-. Als de dorpstafel nu een initiatief
aan de gemeente zou sturen dan zou dit worden afgewezen. Om
het eventueel wel mogelijk te maken is het belangrijk dat het plan
voor aanleg van een voetpad op brede steun kan rekenen van
onze inwoners en er een goede motivatie is voor de aanleg.
Om die reden willen wij door middel van bijgaande enquête bij u
als direct omwonenden polsen wat u van de aanleg van het
voetpad vindt. De enquête kunt u door middel van bijgaande
antwoordenvelop terugsturen naar de gemeente Moerdijk, t.a.v.
de heer T. de Jong, gebiedscoordinator
Graag voor 10 januari 2020 retour.
U kunt het volledig anoniem invullen.
De resultaten zullen wij als
werkgroep bespreken tijdens de
bijeenkomst van de dorpstafel
op 21 januari 2020.
Alvast bedankt namens de
Dorpstafel Standdaarbuiten
De Werkgroep Verkeer

Enquête over het voorstel tot aanleg van een voetpad aan beide zijden van de Molendijk/Molenstraat

a. In hoeverre vindt u het noodzakelijk dat er een voetpad wordt aangelegd ?
1.
2.
3.
4.

5.

Aankruisen: 1. is niet noodzakelijk / 5. zeer noodzakelijk

b. Kunt u uw keuze in de vorige vraag kort motiveren:

c.

Is aanleg van dit voetpad belangrijk in verband met
● Veiligheid
1.

2.

3.

4.

5.

● Bereikbaarheid omgeving
1.
2.

3.

4.

5.

● Recreatief gebruik
1.
2.

3.

4.

5.

Aankruisen: 1. Is niet belangrijk / 5 . zeer belangrijk

d. Als het voetpad wordt aangelegd, in hoeverre vindt u het van belang dat dit aan beide zijden
gebeurt gelet op de vorige vraag. Graag kort motiveren

e. Wat mist u in het voorstel en/of heeft u aanvullende wensen ?

