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Betreft: ongeval met letsel door onveilige fietspadbestrating 

 

Geacht college, 

 

Hoewel over het algemeen wordt gezegd dat de raadsleden niet over loszittende stoeptegels horen 

te praten, wil D66 nu enige kritische vragen stellen over dit onderwerp. Soms doen zich helaas 

bijzonder ongelukkige situaties voor.  

Op zaterdag 30 juni omstreeks 14.00 uur deed zich zo’n situatie voor op Rooseveltlaan iets na de 

rotonde richting het Esso benzinestation. Op die dag reden twee jongens op een bromfiets die 

(bewijsbaar) begrensd is tot maximaal 25 km snelheid richting hun huis. Ze hadden de rotonde net 

verlaten, op het moment van gebeuren kon hun snelheid niet hoger zijn dan max op 18km uur.  

Het voorwiel van de bromfiets raakte een losliggende stoeptegel. Deze stoeptegel fungeerde 

vervolgens als hefboom en gooide de motor in de lucht. De bromfiets viel daarna op een ongelukkige 

manier weer op de grond. De bestuurder van de bromfiets is ernstig gewond geraakt, per ambulance 

naar het ziekenhuis gebracht en daar heeft hij 28 hechtingen gekregen. De bromfiets is total loss. De 

politie is ter plaatse geweest en heeft een proces-verbaal opgesteld. Op het fietspad is een 

waarschuwingspaal geplaatst. De jongens zijn uiteindelijk er nog goed vanaf gekomen. Het had nog 

erger kunnen aflopen.  

Naar aanleiding van het incident heeft de fractie van D66 een aantal vragen aan uw college: 

1. Bent u bekent met dit ongeval?  

2. Gaat u zelf nog contact zoeken met de jongens? 

3. Was de slechte staat van onderhoud van het fietspad bij u bekend? 

4. Worden de fietspaden, met name die met stoeptegels, gecontroleerd op loszittende 

tegels? Zo ja, hoe vaak? 

5. Als een fietspad reparatie krijgt, wordt het werk dan gecontroleerd? 

6. Bent u het met ons eens dat de gemeente hier aansprakelijk gesteld kan worden? 



7. Bent u het met ons eens dat een asfalt fietspad velliger is dan een fietspad met 

stoeptegels? 

8. Overweegt u alle fietspaden met stoeptegels te vervangen door asfalt fietspaden? 

 

Graag ontvangen wij schriftelijk antwoord op deze vraag conform art. 36 RvO. 
 

Met dank voor de door u te nemen moeite en met vriendelijke groet, 
 

 
Ömer Duman 
Raadslid D66 Bergen op Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


