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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Uitkomst van de toezegging van wethouder Does wat betreft reparatie van pijlen hardlooproutes.
Inleiding
In navolging van de motie sport en bewegen in de buitenruimte van de jongerenraad zijn in 2018
samen met de jongeren verschillende hardlooproutes door Heerhugowaard aangelegd. De
hardlooproutes worden aangegeven met pijlen. Deze pijlen hebben na het aanbrengen op de
tegels tijd nodig om uit te harden. Helaas zijn een aantal pijlen voor het uitharden vernield,
verwijderd of omgedraaid door vandalen. Dit leverde direct reactie op van inwoners. VVD heeft in
de commissie Stad & Ruimte van 6 november 2018 gevraagd of de pijlen gerepareerd worden en
of er gekeken kan worden naar een duurzamer alternatief voor de pijlen. Wethouder Does heeft
toegezegd te kijken hoe dit te herstellen en te zoeken naar een duurzamere oplossing.
Kernboodschap
De gemeentelijke buitendienst heeft na de vorstperiode de pijlen waar nodig hersteld. Hierin is de
oplossing voor de pijlen gevonden. Een duurzamer alternatief voor de pijlen is hierbij niet nodig
gebleken, omdat wanneer de pijlen zijn uitgehard, ze een levensduur van 7 jaar hebben. Bij het
plaatsen van nieuwe pijlen of het vervangen ervan wordt meer tijd genomen om ze uit te harden.
Hierdoor is de kans op vandalisme en baldadigheid gering.
Consequenties
In de bestelling van het aantal pijlen is rekening gehouden met reservepijlen. Vervanging kon
daarom worden uitgevoerd zonder dat hiervoor extra budget nodig was.
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Communicatie
Afdeling communicatie zal de informatie delen met de inwoners via de eigen mediakanalen.
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