Schriftelijke Vragen
Voortgang Vrij Liggend Fietspad Zevenhovenseweg

Op 14 december 2017 heeft de raad unaniem ingestemd met het geamendeerde
raadsbesluit ‘Verkeersveiligheid Zevenhovenseweg’. De belangrijkste conclusie van dit
raadsbesluit was dat de raad het te voorbarig vond om een streep door de realisatie van
een mogelijk toekomstig fietspad te zetten, en besloot om de hiervoor bestemde reserve
in stand te houden. De VVD zet al jaren stevig in op een vrij liggend fietspad langs deze
weg en daarom stellen wij de volgende vragen:
1. De portefeuillehouder gaf op 14 december, in lijn met het geamendeerde
besluitpunt, aan, dat hij de nog niet onderzochte realisatiemogelijkheden in kaart
zou brengen. Wanneer wordt hier verslag over uitgebracht aan de raad en/of op
welke termijn verwacht u met een raadsvoorstel te komen?
2. Heeft u in de afgelopen maanden het overleg met omwonenden hervat? En zo ja,
welke resultaten heeft dat opgeleverd?
3. Een zinsnede uit het besluitpunt van 14 december luidt: ‘verder onderzoek te doen

naar de realisatie van een fietspad, waarvoor bij het raadsbesluit van 11 mei 2017 middelen
beschikbaar zijn gesteld’. Wat is de stand van de besteding van deze beschikbaar
gestelde middelen (24.000,- euro voor het opstellen van een kostenraming, voorontwerp,
inventarisatie technische risico’s etc)?
4. De provincie heeft tevens 1,5 miljoen toegezegd voor de realisatie van dit
fietspad. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt de prioritering van fietsroutes
op de investeringsagenda van de provincie weer geactualiseerd. Mede door
inspanningen van een Nieuwkoops Statenlid en de initiatiefnemers van een petitie
staat dit fietspad hoog op deze investeringsagenda. Hoe gaat u voorkomen dat dit
project door te weinig bestuurlijke voortgang deze subsidie misloopt?
5. De vorige portefeuillehouder sloot onteigening van gronden als uiterste middel
om te komen tot realisatie van een vrij liggend fietspad uit. Wat is de visie van
het nieuwe college hierop? En welke argumenten heeft u hiervoor?
6. Bent u, gezien het feit dat er in korte tijd twee ongelukken hebben plaats
gevonden, tevreden over de huidige veiligheid van deze weg, en meent u na het
weghalen van de wegversperringen en het plaatsen van drempels nog meer
maatregelen te moeten nemen? Wat is de visie van de omwonenden hierop?
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