Aan het College van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde
Betreft: Grenzeloos fietsen

Woudrichem, 21 januari2 2015
Geacht college,
Onze Commissaris bezigt geregeld én met overtuiging de termen grensontkennend
samenwerken en verbinden. Onderstaande casus biedt een mooie mogelijkheid dit ook op
lokaal niveau te faciliteren.
Elke dag fietsen middelbare scholieren uit Haghorst (gemeente Hilvarenbeek) via Moergestel
op en neer naar de middelbare school Durendael in Oisterwijk, zo ook de 11-jarige Inge van
den Boer uit Haghorst. Op het eerste deel van deze route vanuit Haghorst heeft de
gemeente Hilvarenbeek een paar jaar geleden al een fietspad aangelegd, maar dit
vrijliggende fietspad houdt ter hoogte van de gemeentegrens plotseling abrupt op. Fietsers
moeten vervolgens over een smalle polderweg samen tussen en langs auto’s, vrachtwagens
en landbouwverkeer verder op dezelfde rijbaan. En dat levert geregeld gevaarlijke situaties
op voor zowel het langzaam- als snelverkeer.
Onbegrijpelijk is dat een willekeurige gemeentegrens kennelijk reden is om de veiligheid van
fietsers in gevaar te brengen. Ook Inge van den Boer vatte deze 'logica’ niet en trok aan de
(fiets-)bel. Met een startbedrag van 2000 euro wist ze in korte tijd via crowdfunding bijna
12.000 euro bij elkaar te fietsen (voor de fijnproevers een multiplier van 6!).
Nu de rest nog!
In het kader van de door velen bepleite participatiesamenleving een mooi voorbeeld van
maatschappelijke en jeugdige betrokkenheid.
Mede in het licht van onze provinciale ambities Brabant te profileren als fietsprovincie (fiets in
de versnelling), onze inzet de verkeersveiligheid te verbeteren, onze drang grensontkennend
te verbinden en onze wens mensen in beweging te krijgen, stelt de CDA-fractie de volgende
vragen.
1. Is uw college op de hoogte van het initiatief van deze jonge Brabantse?
2. Welke mogelijkheden ziet u om het ontbrekende deel van dit fietspad op zo kort mogelijke
termijn gerealiseerd te krijgen?
Met ingehouden adem vernemen wij graag uw antwoord.
Namens de CDA-fractie,
Roland van Vugt

