
Aan de heer Jim van Tol,
Afdelingshoofd Beheer en Realisatie van de gemeente Veldhoven. 
Meiveld 1, 5501KA te Veldhoven.

Oerle, 13 december 2018.

Onderwerp: wandelpaden Oerle.

Dank voor uw reactie d.d. 03-12-2018 over het onderwerp wandelpaden te Oerle.
Het valt ons op dat de brief die wij gestuurd hebben op 17 mei 2018 en het gesprek dat wij hebben 
gevoerd met de wethouder door u in uw functie als afdelingshoofd worden beantwoord.
Wij hebben vanaf 2015 altijd over dit onderwerp, destijds op verzoek van uw collega's, 
gecommuniceerd via het college en de raad. Wel willen wij hierbij opmerkingen dat communicatie 
met de raad zeer minimaal is geweest.

Met de door u toegestuurde wandelkaart in de Auto-cad versie zijn wij aan de slag gegaan.

Uw antwoord over de juridische staat en het medegebruik van de wandelpaden is helder. Wij nemen 
aan dat u gaat communiceren met de grondeigenaren over het gebruik door wandelaars, markering, 
het weghalen van borden etc. Wij zouden het op prijs stellen dat u dat voor het ploegseizoen doet 
zodat de inwoners snel kunnen genieten van het prachtige gebied Hoge Akkers.

Wij hebben geen reactie ontvangen over het wegvallen van het wandelpad via de Oude Kerkstraat 31 
Door de verkoop van deze boerderij is het wandelpad daar komen te vervallen.
Wij als dorpsvereniging /werkgroep wandelpaden denken ook mee en zien de volgende oplossing:

Wandelaars gaan gebruik maken van het bestaande voetpad vanaf de Oude Kerkstraat wat naast de 
school loopt, achter de drie oude monumentale bomen gaat men naar rechts en loopt door tot men 
het bestaande pad (ingang Oude Kerkstraat 31) bereikt en gaat linksaf weer verder. Dit kleine stukje 
zou dan ook meteen gemarkeerd kunnen worden door middel van houten palen, zodat dit ook voor 
recreanten en landgebruikers duidelijk is. Een mooie ingang vanaf de Oude Kerkstraat is dan weer in 
ere hersteld.

Ter verduidelijking kunt u altijd contact opnemen met Harry van der Zanden en Martien van der Wijst 
beiden lid van de werkgroep wandelpaden.

Graag ontvangen wij een afdoend antwoord en/of overleg.

Met vriendelijke groet,
Dre Jonkers, voorzitter DorpsVereniging Oerle

Cc, college en raad.


