
 

MEMO 
 
Voor : SGP-ChristenUnie t.a.v. de heer A.T. Spruijt 
 
Van : T.A. Spek 
 
Datum : 16 november 2021 
 
Betreft : Beantwoording technische vragen Kredietaanvraag Fietspad Achterom 
 

 
 
Op vrijdag 12 november 2021 heeft de heer A. T. Spruijt, raadslid namens de fractie van SGP-
ChristenUnie, technische vragen gesteld over de Kredietaanvraag Fietspad Achterom. 
Hieronder zijn de vragen voorzien van reacties.  
 
Vraag 1: 
Zijn er ontwerpen of tekeningen beschikbaar van de realisatie van het fietspad Achterom? 
 
Antwoord 1: 
De ontwerpen zijn gepubliceerd op de website van gemeente Sliedrecht: 
https://www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Omgeving/Plannen_en_projecten/Herinrichting_Ach
terom 
 
Vraag 2:  
Wat is de uitkomst van het participatieproces t.a.v. het fietspad Achterom? 
 
Antwoord 2: 

- Op 06 oktober 2021 is de inloopavond gehouden. Tijdens deze avond zijn er 4 schriftelijk 
reacties ontvangen.  

- Daarna was er tot 22 oktober 2021 nog de gelegenheid om via de projectwebsite de 
documenten in te zien en vragen/opmerkingen te kunnen maken. Hier zijn geen reacties 
op gekomen.    

 
Er zijn geen bezwaren ontvangen op het ontwerp van het fietspad over het Achterom. Wel waren 
er vragen over de staat van het onderhoud en de inrichting van de bestaande situatie. 
 

- Op 27 oktober 2021 is er nog een vervolgoverleg geweest met de bewoners van 
stationsweg 111, 113 en 115 betreffende het ontwerp van het fietspad op het voorplein. 
In dit overleg is het ontwerp en de belangen van de bewoners en de gemeente 
besproken, waarbij het is gelukt om er gezamenlijk uit te komen. 

 
Vraag 3:  
Zijn er maatregelen voor klimaatadaptatie geïntegreerd in het ontwerp / realisatie van het 
fietspad Achterom? 
 
Antwoord 3: 
Ja, zoals: 
• Waterdoorlatende verharding in de parkeervakken 
• Bij (hevige) regenval loopt het regenwater via een open goot in de verharding rechtstreeks 

naar de singel (geen water op straat) 
• Aanleg verbeterde boom- en beplantingsvakken door middel van ondergronds 

groeiplaatsinrichting voor de bomen en struiken (bomen/groen voorkomen hittestress). 
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