
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 18 januari 2021 

Datum antwoord: 21 januari 2021 

Onderwerp: Bestrating Rembrandtpark 

 
 
Inleiding 
Het is ons opgevallen dat de verharding van de stoepen in het Rembrandtpark er op diverse plaatsen als een lappendeken bij 
ligt. Van oudsher zijn de stoepen geasfalteerd, maar daar waar aanpassingen/reparaties zijn gedaan komt geen asfalt terug. 
In plaats daarvan wordt er met losse stenen bestraat. En dat zijn op de ene plek weer andere stenen dan op de andere plek, 
soms zelfs meerdere type stenen op één stukje. Het geheel ziet er niet bepaald fraai uit en doet afbreuk aan de wijk. Zie ook 
onderstaande foto’s. Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen:   
 
Vraag 1 
Waarom wordt de stoep bij aanpassingen/reparaties niet in de oude staat teruggebracht? 
 
Antwoord 
De reparaties in de diverse voetpaden zijn uitgevoerd met een tijdelijke bestrating. De voetpaden in en rondom het 
Rembrandtkwartier zijn in het verleden uitgevoerd met een asfaltverharding. De asfaltvoetpaden zijn op diverse locaties stuk 
en omhoog gedrukt door boomwortelopgroei. Deze problematiek is niet zo eenvoudig op te lossen. Bomen kappen is geen 
optie; de bomen in het Rembrandtkwartier zijn in een goede staat van onderhoud en geven een meerwaarde aan de buurt. 
Het verwijderen van boomwortels kan risico’s met zich mee brengen zoals een onstabiele boom. Om de onstabiliteit te 
voorkomen worden er alleen boomwortels verwijderd die echt verwijderd kunnen worden. Daarna wordt de verharding 
hersteld met een tijdelijke bestrating. Tevens zijn de voetpaden op diverse locaties opgebroken door een aantal Diensten en 
Bedrijven naar aanleiding van herstelreparaties aan de kabels en leidingen. Deze opbrekingen zijn ook op dezelfde wijze 
hersteld met een tijdelijke bestrating. Het voornemen is om op termijn, Groot onderhoud, zie ook het antwoord op vraag 3, 
alle asfaltvoetpaden weer eenduidig te herstellen met asfalt of een andere verhardingssoort. De bewoners zullen hierbij 
betrokken worden.    
 
Vraag 2 
Indien dit om tijdelijke bestrating gaat, wat verstaat het college daar dan onder?  
 
Antwoord 
De tijdelijke bestrating is bestrating die in een later stadium vervangen wordt door (de oorspronkelijke) definitieve bestrating. 
 
Vraag 3 
Wanneer is groot onderhoud gepland aan wegen en stoepen in het Rembrandtkwartier?   
 
Antwoord 
Het Groot Onderhoud aan de voetpaden Rembrandtkwartier is nog niet ingepland. Dit heeft ermee te maken dat Liander 
heeft aangegeven dat alle gasleidingen vervangen moeten worden. De gasleidingen liggen veelal onder de asfaltvoetpaden. 
Zodra duidelijk is wanneer de werkzaamheden door Liander in uitvoering gepland zijn, worden de werkzaamheden 
gecombineerd. 
 
 

    


