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Betreft: Afsluiting fietspad Molenkampweg Lottum

Horst, 10 februari 2013

Geacht college,

Afgelopen woensdag, 6 februari 2013, vond tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad Lottum een
discussie plaats over de Lottumse Maasoever. Verschillende belangen passeerden de revue. Toeristen,
wandelaars, kwekers, natuurorganisaties, vissers, jagers en overige belanghebbenden discussieerden ruim een
uur over de zoekgeraakte balans op de Lottumse oever. Vanuit de dorpsraad is een werkgroep opgestart waarin,
naast ondergetekenden, ook de verschillende Lottumse belanghebbenden plaats hebben genomen.
Een punt dat volgens ons echter niet kan wachten op behandeling in deze werkgroep is de afsluiting van de
Molenkampweg. Een fietspad dat onderdeel uitmaakt van een lange route over de westelijke oevers van de Maas
en, volgens onze informatie, grotendeels is betaald door gemeentelijke, provinciale en Europese subsidiegelden.
Een weg die druk wordt bewandeld, wordt gebruikt in fietsroutes en goed toegankelijk is voor mensen met een
beperking. De bankjes die, inmiddels achter prikkeldraad, aan de Maas staan behoren tot de drukste van onze
gemeente.
Deze weg is inmiddels echter niet meer voor iedereen toegankelijk door de geplaatste wildroosters. Rolstoelers,
sommige fietsers en mensen die slecht ter been zijn hebben bijvoorbeeld geen of moeilijker toegang tot een van
de mooiste stukjes van onze gemeente. Mensen die hun hond uitlaten mogen de wildroosters niet passeren in
verband met de mogelijke aanwezigheid van grazende runderen. Tenslotte zijn er gebruikers die er wel gebruik
van kunnen blijven maken, maar die dit niet durven in verband met deze al eerder genoemde runderen.
In verband met bovenstaande stellen wij u de volgende vragen:
1. Deelt u onze mening dat de balans op de Lottumse Maasoever zoek is?
2. Wat gaat u doen om de Molenkampweg weer voor iedereen toegankelijk te maken?
3. Bent u bereid met de werkgroep uit de dorpsraad in overleg te treden en te proberen een gezamenlijk standpunt
te vormen en uit te dragen over de Lottumse Maasoever.

Wij zien uw antwoord met nieuwsgierigheid tegemoet!
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