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Zutphen 07-09-2020 
 
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 3:35 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019  
 
Onderwerp: Situatie Kerkepad 
 

Geacht college, 

Het Kerkpad is ruim 100 jaar als pad in gebruik en wordt door veel inwoners uit onze 
gemeente gebruikt als wandelroute. Sinds de komst van een nieuwe eigenaar van een 
aanliggende boerderij wordt dit openbare pad regelmatig gebarricadeerd en veel 
wandelaars geïntimideerd en  bedreigd. Heden tendage is het pad bijna altijd 
gebarricadeerd. Er is door enkele mensen van het Meldpunt hierover ingesproken in een 
raadsvergadering en bij het Technisch Blok en er zijn handtekeningen van inwoners 
aangeboden. Zowel wethouder Werger als burgemeester Vermeulen hebben de raad 
medegedeeld dat er naar een oplossing gezocht gaat worden en hierover hebben de fracties 
van PvdA en Groen Links de volgende schriftelijke vragen: 

1. A. Wat is nu de stand van zaken?  
B. Is er inmiddels een oplossing voor wandelaars en fietsers om de boerderij op het 

Kerkpad veilig en zonder conflict met de boer te passeren?  
C. Is er daarnaast een oplossing voor de boer om zijn bedrijfsvoering veilig te 

kunnen uitvoeren zonder daarbij door wandelaars of fietsers te worden 
gestoord?  

D. Zo niet, op welke termijn wordt dan een oplossing verwacht? 
  

2. Wat is er door de gemeente gedaan om ongewenst bezoek door passanten van het 
niet-openbare deel van het erf (redelijkerwijs) te voorkomen? 

  



3. A.   Waarom wordt niet opgetreden tegen het bij voortduring barricaderen van de 
openbare weg?  
B. Het kan toch niet zo zijn dat dit pad zo lang gebarricadeerd blijft voor fietsers en 

wandelaars. 
  

4. Het blijkt dat de boer nog steeds wandelaars en fietsers bedreigt en intimideert. Ook 
zijn er al veel aangiftes gedaan bij de politie.  
A. Heeft het college het voornemen om de handhaving op te schalen of op een 

andere manier strengere maatregelen tegen overtredingen te nemen?  
B. Zijn er al gerechtelijke uitspraken bekend?  

 
De fracties van PvdA Zutphen-Warnsveld en Groen Links hopen op spoedige beantwoording 
van deze vragen.    

 

Namens de fractie van PvdA Zutphen-Warnsveld 

Raadslid Harrij Hissink       

Namens de fractie van Groen Links 

Raadslid Dolf Logemann 

 


