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Regnr.:  

Motie behorende bij een geagendeerd onderwerp IBOR 

De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 27-11-2014 

Gelet op: 

 het gegeven dat de gemeente geconfronteerd wordt met een stijging van de gemiddelde leeftijd van haar 

inwoners; 

 dat deze stijging de komende decennia alleen maar zal toenemen; 

 dat het voor de oudere inwoner, ouders met kinderwagens, scootmobiel- en rollatorgebruikers van groot 

belang is dat er veilige en begaanbare trottoirs zijn; 

 dat ons regelmatig vragen/klachten bereiken over het onderhoud van trottoirs en het ontbreken van deze 

veilige en begaanbare trottoirs; 

Constaterende dat: 

 het college niet voornemens is (gezien de hoge investeringskosten) het ambitieniveau volgens de IBOR-

systematiek t.a.v. de trottoirverharding standaard te verhogen naar A-niveau; 

 het in een keer opwaarderen van alle trottoirs naar een hoger kwaliteitsniveau vooralsnog geen financieel 

haalbare kaart is; 

 er nog geen goed begaanbare routes voor voetgangers en mindervaliden naar belangrijke voorzieningen zijn; 

 de huidige routes vaak gekenmerkt worden door onvoldoende onderhouden straatwerk, hindernissen zoals 

geparkeerde voertuigen en uitstallingen van ondernemers; 

Overwegende dat: 

 het een taak is van het gemeentebestuur te zorgen voor veilige routes voor voetgangers en mindervaliden; 

Roept het college van B&W op om: 

 te onderzoeken hoe belangrijke routes voor voetgangers en mindervaliden op termijn gerealiseerd kunnen 

worden, waarbij de voetganger in het algemeen en de oudere/mindervalide medemens in het bijzonder, 

zonder noemenswaardige hindernissen de belangrijke voorzieningen binnen de gemeente kunnen bereiken.  

 een plan op te stellen hoe gefaseerd en op termijn – gelet op financiële en technische haalbaarheid – deze 

routes gerealiseerd kunnen worden. 
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‘s-Heerenberg, 27-11-2014 

De raadsgriffier,   

 

D. Berends  

  

 

Namens  fracties van D66 en Lijst Groote Montferland 

 

 

Naam G.J.M. (Ruth) Esselink-Mijnen en H.J. (Henk) Groote 

Deze motie is 

 

aangenomen  

in de vergadering van 27-11-2014 

verworpen 

 


