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Betreft: motie 2021-1 12 Tweerichtingsfietspad Donkerslootweg

Geachte Raadsleden,

In uw vergadering van 6 juli 2021 heeft u, bij de behandeling van de kadernota, de motie 2021-112
“Tweerichtingsfietspad Donkerslootweg” aangenomen. De motie is gericht op het aanbrengen van een,
nu ontbrekend stuk, tweerichtingsfietspad ten behoeve van de inwoners van Het Zand. Dit ter verbetering
van de fietsroute naar het centrum.

U verzoekt het college om
+ Te onderzoeken of gelijktijdig met de aanleg van de voetpaden ook een verbetering kan worden

aangebracht in de fietsroute vanaf Het Zand richting het centrum, door ook aan de centrumzijde van
de Donkerslootweg deels een tweerichtingsfietspad aan te brengen (tussen Erasmustaan en
Havenstraat)
Aanvullend te onderzoeken wat de meerwaarde en meerkosten zijn om een tweerichtingsfietspad
langs de gehele Donkerslootweg (centrumzljde) aan te brengen, in het verlengde van het fietspad.
De raad voorafgaand aan de behandeling van de ontwerpbegroting 2022 te informeren over de
uitkomsten van deze onderzoeken

•

•

Met betrekking tot de gestelde verzoeken in de motie, kunnen wij het volgende aangeven. Het aanleggen
van een tweerichtingsfietspad langs de Donkerslootweg (centrumkant) zorgt voor een verbetering van het
fietsverkeer vanaf de Erasmuslaan naar de Havenstraat en heeft een duidelijke meerwaarde voor deze
fietsverbinding. Het tweerichtingsfietspad is aan te brengen in de brede tussenberm tussen de rijbaan en
het huidige fietspad langs de Donkerstootweg (centrumkant). Deze tussenberm bestaat uit gras met her
en der struiken. In deze groenstrook kan het ontbrekende voetpad aangelegd worden en het huidige
fietspad worden verbreed naar twee richtingen, waarbij nog voldoende ruimte overblijft voor een groene
berm. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 75,000,-

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen motie 2021-112 als
afgedaan.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridd

dede secretaris 3urgemeester

Klaucke mw. A. Attema


