Bezwaarschrift tegen de herinrichting van de wandelpromenade en de punt achter de
Buitenbassinweg in de wijk de Esch door de aanleg van het Nieuwe Maasparcours

Inleiding
Op 6 april 2016 is er een bijeenkomst georganiseerd vanuit de gemeente om de bewoners van
de wijk te informeren over de plannen van het Nieuwe Maasparcours en de gevolgen voor de
wijk. Naast de initiatiefnemers van het plan en de projectleider van de gemeente waren hierbij
ook leden van Buurt Bestuurt, Bestuur VvE, Bewonersplatform en Gebiedscommissie
aanwezig.
Vanuit deze laatste vier is aangegeven dat er geen bezwaar is tegen het idee van het
Parcours, maar wel tegen de keuze om van een wandelpromenade een gecombineerd fiets- en
voetpad te maken. Daarnaast zou de herinrichting van de zitplekken op de “punt” een nieuwe
hangplek als gevolg kunnen hebben. Daarbij moet onnodig veel groen worden verwijderd in
een gebiedje waar nu vogels en vleermuizen zitten.
De projectleider heeft de bezwaren aangehoord en genoteerd. Daarnaast gaat men eerst nog
met Evides praten. Evides moet als eigenaar van de grond toestemming geven aan de
aanpassing op haar terrein. Het is nu wachten op het vervolg.
Om de gemeente duidelijk te maken dat er geen draagvlak is voor de plannen, zullen we als
bewoners ook een signaal moeten afgeven. Daarom heb ik als lid van het comité Buurt
Bestuurt de Esch deze handtekeningenactie opgesteld.
Bezwaren
• De gemeente heeft bij de eerste aanpassing ter hoogte van het Shellstation geen
enkele rekening gehouden met voetgangers als ouderen met een rollator, ouders met
een kinderwagen of mensen die slecht ter been zijn. Het bestaande voetpad is
omgebouwd tot fietspad en voetgangers moeten een steile trap op/af of ze moeten op
het fietspad gaan lopen waar wielrijders met hoge snelheid naar beneden rijden.
• Via dit nieuwe fietspad komt men bij het Waterwerk bij een trap. Daar moet men met de
fiets omhoog. Los van het feit dat het een kwestie van tijd is, dat er iemand met fiets
van de trap valt, gaan de fietsers op een zeer smal wandelpad langs het water rijden.
Dit ondanks het feit dat er duidelijk een bord “wandelpad” staat. Met Stadstoezicht zijn
er al acties geweest om het fietsen daar tegen te gaan. Dit pad waarover veel mensen
met rollator, boodschappen en kinderwagen lopen, is ongeschikt om te fietsen. Dit pad
dient uit het parcours te worden gehaald.
• Hetzelfde geldt ook voor de rest van de wandelpromenade. Bij mooi weer zitten er
ouders op de banken met spelende kinderen op het pad ervoor. Er lopen veel oude
mensen, bewoners met honden en wandelaars. Deze groep te willen combineren met
fietsers die vaak met 2 fietsen naast elkaar rijden en een veel grotere snelheid hebben
is vragen om problemen en wordt door de bewoners als ongewenst gezien. Temeer
daar dit wordt ingegeven door de obsessieve gedachte van de initiatiefnemers, dat je zo
dicht mogelijk langs het water moet fietsen. Direct naast de wandelpromenade loopt de
(rustige) straat waarover men kan fietsen en hetzelfde ziet als op de promenade het
geval is.
• Door fietsers naar de zitplekken op de punt te leiden, zal er achter de 3 flatgebouwen
over alle paden worden gefietst. Borden gaan echt niet helpen. Ook dit is een
onwenselijke situatie voor de bewoners/eigenaren.
• Er is nu al met enige regelmaat sprake van hangjongeren of andere “duistere” figuren
bij de banken op de punt. Als daar de bedachte aanpassingen worden doorgevoerd,
wordt deze plek wel erg uitnodigend en zullen de bewoners overlast gaan ondervinden.
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