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Onderwerp

Datum

fietspad Haghorst

12 juli 2016
Ons kenmerk

C2191951/4011360
Uw kenmerk

Geachte,

Contactpersoon

Bij brief van 21 juni 2016, ingekomen op 21 juni 2016, heeft u namens de CDA
en samen met de VVD-fractie fractie schriftelijke vragen gesteld.

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker
Telefoon

(073) 680 86 78

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

mschoenmaker@brabant.nl

1. Bent u bekend met bovenstaande situatie?

Bijlage(n)

Antwoord: Ja.

-

2. Onderschrijft u het belang van een goede en veilige fietsroutestructuur in
Brabant?
Antwoord: Ja.

3. Welke mogelijkheden ziet u binnen Fiets in de versnelling om concreet iets te
betekenen voor de fietsende scholier en toerist op de route Haghorst-Moergestel,
waardoor op korte termijn een veilig fietsroute kan worden gerealiseerd?
Antwoord: Fiets in de Versnelling en het uitvoeringsprogramma daarvan is er op
gericht om het fietsgebruik in Noord-Brabant te stimuleren. Het verbindt de
voordelen van het fietsgebruik met andere provinciale opgaven en de opgaven
en belangen van onze partners, waaronder de gemeenten. Gezamenlijk streven
we naar een veilig, duidelijk en aantrekkelijk Brabants fietsnetwerk. De provincie
financiert mee aan het snelfietsroutenetwerk. Dit netwerk verbindt grotere steden.
Het gemeentelijke fietspad tussen de dorpen Haghorst en Moergestel is daarvan
geen onderdeel en valt daarom niet onder de werking van Fiets in de
Versnelling. Wij zien daarom geen mogelijkheden om op korte termijn de
aanleg van het ontbrekende gedeelte van dat fietspad of de planning van de
aanleg ervan te versnellen.
Wel kunnen wij de aanleg subsidiëren, mits de aanvraag daartoe voldoet aan
de geldende criteria op grond van de Subsidieregeling verkeer en vervoer
Noord-Brabant 2016. De gemeente kan haar subsidieaanvraag indienen voor
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

het regionale uitvoeringsprogramma van de GGA-regio Hart van Brabant. Wij
zullen dan in overleg met de gemeente Oisterwijk en de andere leden van de
GGA-regio de aanvraag beoordelen en voortvarend behandelen.
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4. Bent u bereid om hierover op korte termijn met de gemeente Oisterwijk in
overleg te treden en te zoeken naar een vorm waarbij realisatie van het fietspad
versneld mogelijk wordt?
Antwoord: Zie hiervoor ons antwoord op vraag 3 alsmede ons antwoord op de
schriftelijke vragen van de CDA-fractie van 22 januari 2015 over dit onderwerp,
kenmerk 3774541.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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