MOTIE GEMEENTERAAD
Motie nummer:
Datum indiening:

25 januari 2021

Onderwerp: Kerkpad Warnsveld veilig en leefbaar

De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,
Constaterende dat:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Het Kerkpad ruim 100 jaar in gebruik is als officiële wandelroute en onderdeel is van meerdere
regionale en landelijke wandelroutes;
Het in Nederland geen unieke aangelegenheid is dat een wandelpad over een boerenerf loopt;
De nieuwe eigenaar bij aankoop van de boerderij op de hoogte was van het feit dat er een
openbare weg over het erf loopt;
Er sinds de komst van deze nieuwe eigenaar (2017) wandelaars en fietsers bedreigd en
geïntimideerd worden door de boer;
Het Kerkpad een openbare weg is en blijft zoals onlangs opnieuw is vastgelegd door de
gemeente;
Er al jaren géén veilige doorgang mogelijk is op deze openbare weg;
Wandelaars en fietsers zich niet gehoord voelden en een jaar geleden zich verenigd hebben in
de actiegroep Meldpunt Kerkpad.

Overwegende dat:

A. Het Kerkpad ondanks toezeggingen van handhaving toch dagelijks gebarricadeerd blijkt;
B. Wandelaars door de barricade in een soort fuik lopen en vervolgens nog steeds bedreigd en
geïntimideerd worden;
C. De onveilige situatie op het Kerkpad te lang voortduurt en dreigt te escaleren;
D. De belanghebbende inwoners verenigd in het Meldpunt Kerkpad zich nog steeds niet gehoord
voelen, sterker de mensen voelen zich in de steek gelaten door de gemeente;
E. Deze actie-/belangengroep Meldpunt Kerkpad geen gesprekspartner voor de gemeente blijkt te
zijn, omdat zij geen formele rechtspersoon kent;
F. Het Meldpunt hierdoor niet participeert in het gemeentelijke proces om tot oplossingen te
komen en daarmee inspraak van betrokken inwoners niet gekend wordt;
G. Dit haaks staat op het coalitieakkoord 2018-2022 dat spreekt van samen kleuren wij Zutphen en
Warnsveld;
Verzoekt de burgemeester:
1. Dusdanig te handhaven dat het Kerkpad dagelijks toegankelijk is als openbare weg en
bedreigingen en intimidaties per direct stoppen;
2. Het Meldpunt Kerkpad, zijnde een actiegroep/belangengroep, te erkennen als gesprekpartner
en deze betrokken inwoners te laten participeren bij het oplossen van de problemen zodat er
een veilig en leefbaar Kerkpad Warnsveld komt;
3. De raad maandelijks te informeren over het verloop van het proces en de definitieve oplossing
aan de raad voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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