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Geachte raad,
Met deze brief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die de heer Langbroek van de fractie Het
Enkhuizer Alternatief aan ons heeft gesteld.
Aanleiding
Op 1 juni zijn aan ons schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van het Milieu Educatief
Centrum de Witte Schuur, het hertenkamp en het Enigmahuis. In de brief wordt gesteld dat de
activiteiten en bezoekersaantallen toenemen waarbij de toegang voor bezoekers met een rollator,
scootmobiel, rolstoel of buggy, door het grindpad in het Wilhelminaplantsoen, deels wordt belemmerd.
Onderstaand beantwoorden wij de gestelde vragen, waarbij steeds eerst de gestelde vraag wordt
herhaald (cursief).
Informatieverstrekking
Vraag 1
Bent u het met ons eens dat door het langzame verkeer zowel het MEC als ook de Prins Bernardlaan
eenvoudiger te bereiken is als het pad verhard wordt?
Antwoord
De toegang tot de MEC en de Prins Bernardlaan wordt vereenvoudigd door een verhard pad. Op dit
moment worden in sommige gevallen de mindervaliden bezoekers met de taxi vervoerd waarbij de
toegankelijkheid voor de bovengenoemde doelgroep een lagere belasting vormt. Overigens zijn bij
ons geen klachten bekend over de toegang.
Vraag 2
Bent u het met ons eens dat wij ook voor bovengenoemde doelgroep onze stad en ook het plantsoen
toegankelijker moeten maken.
Antwoord
Dit principe delen wij met u, maar dit is echter niet overal mogelijk. Vooral in de historische binnenstad
zijn er veel situaties waarbij het verbeteren van de toegang niet altijd realistisch is.
Vraag 3
Bent u het met ons eens dat deze aanpassing geen grote financiële consequenties heeft?
Antwoord
De kosten voor een dergelijke voorziening zijn op dit moment niet inzichtelijk, maar kunnen afhankelijk
van de uitvoering aanzienlijk zijn. Voor de aanleg van een pad is op dit moment geen financiële
dekking aanwezig.
Vraag 4
Kunt u toezeggen binnen welke termijn dit realiseerbaar is?
Antwoord
Dit antwoord kunnen wij niet geven. Dit hang af van het besluit wat u als raad neemt. Aansluitend zal
een burgerparticipatietraject nodig zijn om tot een goede uitwerking te komen.

Vraag 5
Kunt u globaal aangeven wat de kosten zijn van deze verbetering (dan kunnen we hierop anticiperen
bij de komende kadernota).
Antwoord
De kosten voor een gefundeerd schelpenpad, geschikt voor taxi’s en onderhoudsvoertuigen bedragen
indicatief minimaal € 70.000,--. Dit bedrag is exclusief de kosten voor het klein- en groot onderhoud.
Het gebruik van andere materialen is sterk van invloed op de prijs.
Vervolg
Met de beantwoording van deze vragen hopen wij u voldoende inzicht te hebben gegeven om een
besluit te nemen bij de behandeling van de Kadernota 2017-2021.
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