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Geachte leden van de raad,

Op 26 augustus heeft de fractie van de PvdD ons vragen gesteld over het ruiterpad Noordkade en 
Virulypad. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Ruiterpaden Noordkade en Virulypad dramatisch’? 

Antwoord
Wij zijn hiermee bekend.

Vraag 2
Hoe wordt door de gemeente de veiligheid van de paarden en ruiters op de ruiterpaden in de gemeente 
gewaarborgd?

Antwoord
De gemeente borgt de veiligheid door de paden te realiseren en te onderhouden volgens de daarvoor 
gestelde normen.

Vraag 3
Wanneer is het betreffende ruiterpad weer veilig genoeg om bereden te worden?

Antwoord
Het ruiterpad langs het Virulypad en de Noordkade is veilig om te worden bereden. Alleen een kort deel 
van het pad (het gedeelte langs de Noordkade ter hoogte van de volkstuinen) bleek direct na aanleg 
door uitspoeling niet veilig te zijn en is daarna direct afgezet. 
Wij hebben naar aanleiding daarvan overleg gevoerd met Ruiterclub Pijnacker (RCP). Dit overleg heeft 
ertoe geleid dat het pad, omdat het talud ter plaatse van de volkstuinen steil is, wordt verplaatst naar 
de andere zijde van de volkstuinen (langs de manege van de RCP).

Vraag 4
Wat wordt door de gemeente ondernomen om schadeclaims door slechte ruiterpaden te voorkomen?

Antwoord
Het is veilig om de ruiterpaden te gebruiken. De gemeente borgt de veiligheid door de paden te 
realiseren en te onderhouden volgens de daarvoor gestelde normen.

Vraag 5
Bent u bereid, zolang de ruiterpaden onveilig zijn, toe te staan dat ruiters voor hun veiligheid op het 
fietspad mogen rijden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het is veilig om de ruiterpaden te gebruiken. Voor het gedeelte van het ruiterpad langs de Noordkade 
dat tijdelijk is afgezet, kunnen ruiters  gebruik maken van de weg voor de manege van de RCP langs. Uit 
oogpunt van verkeersveiligheid is het niet wenselijk toe te staan dat ruiters op het fietspad mogen 
rijden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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