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Betreft: Tijdelijke verlichting fietsverbinding, tussen de Van de Muelenweg en 

de Oranjestraat. 

In de volksmond genoemd als "het zwarte paadje". 

Geacht College, 

Tijdens een bijeenkomst zijn wij als fractie aangesproken over de mogelijkheid 

van tijdelijke verlichting op benoemde fietsverbinding nu de duisternis eerder 

invalt en langer stand houdt richting wintermaanden. Door afsluiting van de, 

van de Muelenweg tijdens de werkzaamheden aan het tunneltracé maken veel 

inwoners gebruik van deze verbinding. 
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Voor werknemers van ten Cate wonend in Nijverdal en omstreken is het een 

vaste ontsluiting richting werk en woonlocatie, de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de Koersendijk wordt als een grote omweg gezien. Burgers, daarbij 



veel jeugd, maken gebruik van de verbinding Kruidenwijk, Boskronkel richting 
Oranjestraat, Nijverdal en omgekeerd. 
Er wordt ons aangegeven dat er tijdens de duisternis af en toe gevaarlijke 
situaties ontstaan op deze onverlichte verbinding wanneer men elkaar 
passeert, de vele bosschage maakt het geheel nog donkerder. 

Het is ons nog helder dat in 2010 is besloten in overleg met ten Cate om het 
Zwarte paadje wel te asfalteren maar om er geen verlichting en geen 
bewegwijzering aan te brengen. Dit na vraagstelling van bewoners uit het Rode 
Dorp. Als onderbouwing is toen aangegeven en erkend dat de route via de 
Koersendijk wel erg ver om was. Deze situatie is niet veranderd. De verandering 
van situatie is dat nu de aansluiting van de Muelenweg richting grotestraat 
volledig afgesloten is en dat het Zwarte paadje nu nog meer als ontsluiting 
wordt gebruikt door genoemde doelgroepen. 

In onze afweging als fractie van GemeenteBelangen en mede bestuurder van 
onze gemeente vinden wij de vraagstelling van tijdelijke verlichting op deze 
verbindingsroute terecht. Gezien door de werkzaamheden de afsluiting van de, 
van de Muelenweg richting Grotestraat nog een behoorlijke periode aanhoudt 
lijkt het ons een noodzaak om zo spoedig mogelijk hier een tijdelijke verlichting 
aan te leggen in het kader van de verkeersveiligheid. 

Geacht College wij weten dat de bewuste verbinding hier over de 
eigendommen van ten Cate loopt, gezien het gemeenschappelijk en het 
gezamenlijk belang willen wij u vragen om hier zo spoedig mogelijk met ten 
Cate contact over op te nemen om te komen tot een tijdelijke oplossing in het 
kader van dienstverlening aan de burgers maar ook in het belang van de 
werknemers van ten Cate. 

Mede willen wij u vragen om ons zo spoedig mogelijk te informeren over uw 
besluit op de door ons gestelde vraag. Mocht uw afweging negatief zijn kan er 
door een snelle beantwoording, dit kan telefonisch of per mail, een snelle terug 
koppeling plaats vinden met vraagstellers en kunnen er eventueel andere 
stappen worden ondernomen. Tevens zijn wij bereid onze vraagstelling 
mondeling verder te onderbouwen mocht daar behoefte aan zijn. 

Met vriendelijk groet namens de fractie van GemeenteBelangen, 
J.Veneman 
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Hallo Pim, 

Zou je deze brief kunnen laten inboeken. 
Wil jij hem ook doorsturen naar het College, Raadsleden en Commissie leden. 
Graag ook inboeken als binnen gekomen brief aan de Raad. 

Vriendelijke groet.Jan Veneman 
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