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Onderwerp Fietsend naar wandetvierdaagse?

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuittehouder Schenk

Schriftelijke vraag

Vanmorgen hebben wij vernomen dat het fietspad langs de Wiltem-Dreesweg tussen de

Langdonkring en Kennedytaan vanaf 3 mei voor een periode van 1 maand is afgestoten. Dit

is aangegeven door middet van borden.

Van 9 tot l2 mei zal alweer de 39ste avondvierdaagse ptaatsvinden. Duizenden deelnemers

zulten met veet plezier aan deze wandeting deetnemen.

De starttocatie is op Sportpark Vierhoeven. Het overgrote deel van de bezoekers zal de

startlocatie met de fiets witlen bereiken. l.v.m. de veiligheid van alle bezoekers tijkt het

ons van groot belang dat de fietsers via het fietspad de starttocatie kunnen bereiken.

Daarom de votgende vragen aan de wethouder:

1. ls deze informatie juist?

2. Waarom is er nu net voor de maand mei gekozen om dit fietspad op te breken?

3. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat Vierhoeven tijdens de vierdaagse goed en

veitig bereikbaar is met de fiets?

Robert Breedveld

CDA Fractie



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Ja.

2. Er is niet specifiek gekozen voor de maand mei om de uitvoeringswerkzaamheden in

plaats te laten vinden. De opdracht is verstrekt en omdat het evenement zelf geen

gebruik maakt van het fietspad is de avondvierdaagse niet in beetd geweest ats

belemmering voor de uitvoering. Dit is een omissie die we inmiddets hersteld hebben.

De werkzaamheden aan het fietspad zijn inmiddels twee weken uitgesteld. De

startdatum van de uitvoering is op dinsdag 17 mei en dit is inmiddets ook aangepast op

de borden. Voor de fietsers wordt er vanaf die datum een omleidingsroute ingesteld

via de Pattontunnel.

3. Tijdens de avondvierdaagse btijft Vierhoeven goed bereikbaar, omdat de

pas vanaf dinsdag 17 mei plaats zutten vinden (zie ook het antwoord

bij vraag

Saskia Scnenk-oe

Wethouder Beheer Openbare Ruimte


