‘s-Hertogenbosch, 21 juni 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: fietspad Haghorst

Geacht college,
Dagelijks fietsen middelbare scholieren uit Haghorst (gemeente Hilvarenbeek) via Moergestel op en neer naar de
middelbare school 2College Durendael in Oisterwijk. Vanaf dit jaar óók de 12-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 vrij liggend fietspad aangelegd, maar dit fietspad houdt ter hoogte van de gemeentegrens abrupt
op. Fietsers moeten vervolgens over een smalle polderweg (Heizenschedijk, die later overgaat in de Broekzijde)
tussen en langs auto’s, vrachtwagens en zwaar landbouwverkeer verder rijden op dezelfde rijbaan als dit
snelverkeer. En dat levert geregeld heel gevaarlijke situaties op voor zowel het langzaam als het snelverkeer.
Niet alleen voor scholieren is deze route een gevaarlijke onderneming, ook voor de Brabantse fietstoerist. Deze
verbinding is immers ook een toeristische route.
Gemeentegrenzen faciliteren in dezen helaas noch de veiligheid van de fietsende scholier noch die van de toerist.
Ook Inge van den Boer vatte deze 'logica’ niet en trok in 2014 aan de (fiets)bel. Met een startbedrag van 2.000,00
euro wist zij via crowdfunding in korte tijd bijna 12.000,00 euro bij elkaar te 'fietsen' (voor de fijnproevers: een
multiplier van 6!).
De gemeente Oisterwijk gaat dit jaar de uitvoering van fase 1 (Heinzenschedijk) ter hand nemen. Voor fase 2
(Broekzijde) is door het college van B&W van de gemeente Oisterwijk inmiddels een bedrag van 900.000,00 euro
in de perspectiefnota 2017-2020 opgenomen. Zorgen bestaan echter over de vraag of dit bedrag voldoende zal
zijn. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. We kunnen pas over een veilige route spreken, wanneer fase 1 én
2 zijn voltooid.
Binnenkort komt u met voorstellen in het kader van het programma Fiets in de Versnelling 3. Gelet op dit én op
het bovenstaande hebben de fracties van CDA en VVD de volgende vragen:
1.
2.
3.

4.

Bent u bekend met bovenstaande situatie?
Onderschrijft u het belang van een goede en veilige fietsroutestructuur in Brabant?
Welke mogelijkheden ziet u binen 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?
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?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de fracties van CDA en VVD,

Ankie de Hoon (CDA)
Roland van Vugt (CDA)
Karel Burger Dirven (VVD)

