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Onderwerp Aanvutlende vragen Leemstraat

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyctus?

Ja, raadsmededeting 800-201 6

*betreft toelichtende vragen von technische aard

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Lok

Schriftelijke vraag

Al eerder stelden wij vragen over de veiligheid van het verkeer in de Leemstraat.
Met name de veiligheid van f¡etsers was voor ons de aanleiding.

Op een tweetal vragen hebben wij geen antwoord gekregen vandaar dat wij de volgende vragen
(opnieuw) stellen en nog enige aanvullende vragen.

Wij komen tot de volgende vragen:
L Betaalt de gemeente Rucphen mee en hoeveel is dat?
2. Waarom wordt een fietsverbod niet overwogen?
3. Speelt hier ook de prognose van het fietsverkeer na de invulling van het voormalige

Phillipsterrein een rol? Zo nee waarom niet?
4. Met welke argumenten heeft de Fietsersbond ingestemd met het pakket van maatregelen?
5. Wat zijn de kosten en de eventuele bezwaren van het aanleggen van een vrij liggend

fietspad?

Namens de fractie van de Nieuwe Democraten,

Pieter Beesems

Wij beantwoorden uw vragen ats volgt:

1. De gemeente Rucphen heeft aangegeven nog geen standpunt te hebben ingenomen.

2. Een fietsverbod is nauwetijks handhaafbaar en bovendien niet wenselijk. Personen die aan de
Leemstraat of Boerkensteen wonen moeten de fiets kunnen gebruiken. Met de fiets kunnen deze
bewoners de kortste route votgen naar de veitige fietsroutes.

3. Nee. De entree voor fietsers van het voormalige Philtipsterrein is gesitueerd aan de Bredaseweg.

4. 'Ats we iets doen, doen we het goed" is het motto geweest van de externe projectgroep. Een

optimaal veitig fietspad langs de Leemstraat is niet haatbaar en de gemeente Rucphen niet wil
meewerken aan de aanteg eryan. De externe projectgroep was unaniem in haar maatregetenpakket.



De fietsersbond heeft zich hier naar gevoegd, mede gezien het feit dat er een veilige fietsroute
beschikbaar is.

6. De kosten voor het fietspad aan de noordzijde van de Leemstraat zijn door Antea Group geraamd

op circa € 970.000, exclusief BTW en eventuele risico's / planschades ed. De verkeersveiligheid is

het grootste bezwaar voor het aanleggen van dit fietspad. De achtergrond daarvan is dat er 20
in/uitritten en twee drukke zijwegen moeten worden gekruist. En dat gezien in combinatie met het
feit dat er een bestaande veitige fietsroute langs de Bredaseweg [igt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geìhformeerd

Het college van Burgemeester en Wethouders,
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k
Mobiliteit en Bereikbaarheid


