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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie CDA over Grenzeloos
fietsen in de gemeente Oisterwijk.

Datum

10 februari 2015
Ons kenmerk

3774541
Uw kenmerk

-

Geachte heer Van Vugt,
Bij brief van 21 januari 2015, ingekomen op 22 januari 2015, heeft u namens
de CDA fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten
schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Contactpersoon

H.M. van 't Hof
Telefoon

(073) 681 24 42
E-mail

hvhof@brabant.nl
Bijlage(n)

-

1. Is uw college op de hoogte van het initiatief van deze jonge Brabantse?
Antwoord: Ja.

2. Welke mogelijkheden ziet u om het ontbrekende deel van het fietspad op zo
kort mogelijke termijn gerealiseerd te krijgen?
Allereerst spreken wij onze waardering uit voor het initiatief van de jeugdige
Inge van den Boer.
Het betreffende fietspad ligt op de route Heijzenschedijk-Broekzijde in de
gemeente Oisterwijk. Deze route is onderdeel van het lokale fietsroute netwerk
zoals is gedefinieerd in het huidige regionale fietsplan. Het fietspad valt niet
onder onze bevoegdheden en verantwoordelijkheden maar onder die van het
gemeentebestuur van Oisterwijk. Ook de door uw Staten vastgestelde
beleidsnota "Fiets in de versnelling" is niet van toepassing op dit fietspad. Wij
kunnen daarom geen beslissing nemen over de aanleg van het ontbrekende
fietspad, dan wel over het versnellen van de planning daarvan.
Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 1 en
11, halte Provinciehuis, met
de NS Zonetaxi en met de
OV-fiets.

Wij kunnen de aanleg wel subsidiëren, mits de aanvraag voldoet aan de in de
Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2013 geldende criteria.
De gemeente kan haar subsidieaanvraag indienen voor het regionale
uitvoeringsprogramma van de GGA-regio Hart van Brabant.
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Wij zullen dan in overleg met de gemeente Oisterwijk en de andere leden van
de GGA-regio de aanvraag beoordelen en voortvarend behandelen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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