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Vragen Water Natuurlijk over het afsluiten van toegangshek zeedijk

Vraag 1 Wat is de rol van het waterschap bij het sluiten van het hek
Antwoord
Aan het einde van de T.D. Teenstraweg heeft het waterschap een hekwerk staan die
toegang geeft voor wandelaars en fietsers richting de zeedijk. De toegangsweg naar het
hek is voor een deel openbaar en het laatste gedeelte, grenzend aan het eigendom van
het waterschap, is privé-eigendom (eigen weg) van 4 eigenaren, waaronder 3 particulieren
en Stichting Het Groninger Landschap.
Sinds vorig jaar zijn er bij het DB aanhouden klachten binnengekomen over het gebruik
door derden van, met name, de eigen weg. Deel van de eigenaren wenst geen toegang
vanaf de zeedijk naar hun eigendom.

Vraag 2 Hoe is het besluit tot stand gekomen
Antwoord
Na aanhoudende klachten en ook het feit dat de bebording langs de openbare weg
duidelijk aangeeft dat de weg doodloopt en geen toegang geeft tot de zeedijk heeft het DB
op 11 september 2018 besloten het hekwerk te sluiten voor wandelaars en fietsers.
Na het sluiten van hekwerk heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de
gemeente Winsum en het Groninger Landschap. Het DB heeft hierin duidelijk aangegeven
mee te willen werken aan het ongedaan maken van de afsluiting onder de voorwaarde dat
er aanvullende maatregelen op de openbare weg zal worden genomen met de juiste
bebording en er duidelijkheid komt over de eigendomssituatie en status van de eigen weg.
De gemeente Winsum heeft dit per brief laten weten aan de eigenaren (zie bijlage).
De verwachting is dat binnenkort wederom een bestuurlijk overleg zal plaatsvinden om te
komen tot een oplossing.

Vraag 3 Hoe is hierover gecommuniceerd met de omwonenden
Antwoord
Vanuit de gemeente is alleen gecommuniceerd met de eigenaren van de eigen weg.

