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Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. 

Datum: 2 oktober 2013 

Onderwerp: Wandelpad langs het Spui in Ooltgensplaat i.v.m. gevaarlijke situatie 

Ondergetekende meldt hiermee dat hij in de eerstvolgende raadsvergadering gebruik wenst te maken van 

de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over genoemd onderwerp. 

Vragen gericht aan: Het college van B. en W. 

Vragen: 

1. 1. Is het college bekend met deze materie. 

2. 2. Wat is de stand van zaken op dit moment. 

3. 3. Ziet het college mogelijkheden voor dit wandelpad, of tenminste de veiligheid voor met name 

voetgangers te verbeteren.  

Aanleiding: 

 Een aantal jaren geleden is door de voormalige raad van Oostflakkee besloten zoveel mogelijk 

vrachtverkeer uit de kern Ooltgensplaat te weren door de ontsluiting van het bedrijventerrein te 

realiseren door de Fittersweg, Oudedijk, Spuidijk, Dorpsweg. 

 Door deze maatregel komt er in de kern Ooltgensplaat bijna geen vrachtverkeer meer op 

bestemmingsverkeer na. 

 Door het omleiden van het vrachtverkeer is het langs deze nieuwe route drukker geworden. 

 Voor met name voetgangers ontstaan er op de Spuidijk gevaarlijke situaties, ook door het steeds 

groter en zwaarder wordend landbouwverkeer richting een aantal polders achter het dorp. Het traject 

Spuidijk-Kaai is namelijk voor nogal wat mensen een geliefd ‘ommetje’. 

 In de voormalige raad van Oostflakkee is hier al jaren aandacht voor gevraagd. 

 Een veilige oplossing zou zijn onderlangs het Spui een voetgangers pad aan te leggen dat in 

westelijke richting aansluit op het Gorsje en in oostelijke richting ongeveer ter hoogte van het 

voormalig brandweerhuisje (nu afslag Dorpsweg) aansluit op de Kaai. 

 Het voormalig college van Oostflakkee heeft toentertijd aangegeven e.e.a. trachten te realiseren uit de 

subsidiegelden die beschikbaar zijn gesteld ( ruim ½ miljoen Euro) voor de herstructurering van het 

bedrijventerrein aan de Dorpsweg te Ooltgensplaat. 

Indiener: 

A.T. van Gurp, Raadslid SGP  
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