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Géeneésptmotie onderzoekfietspad dijk parallel aan Oude Nieuwveenseweg/Nieuwveen

 

doe mee + denk mee
«leef mee «   

De Raad van de gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 30 juni 2022 ter behandeling van het

raadsvoorstel nr. 2022-072 Voorjaarsnota 2022

Constaterende dat:

e De Oude Nieuwveenseweg in Nieuwveen is opgenomen in de lijst

“Verkeersveiligheidsknelpunten” in het GVVP 2020 (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)

e Dat in het GVVP het afwaarderen van de Oude Nieuwveenseweg voor de middellange termijn

(2024) gepland staat

e Tijdens de motiemarkt een verzoek is ingediend om een fietspad aan te leggen op de dijk die

parallel loopt aan en ten zuidenligt van de Oude Nieuwveenseweg

e Dit verzoek gesteund wordt door de Dorpsvereniging Nieuwveen

e Ook in het vorige GVVP en het fietsveiligheidsplan 2014-2017 dit knelpunt was opgenomen en

dat dit, ondanks de vele gesprekken met aanwonenden en ambtelijke inzet niet tot veilige en

haalbare oplossingen heeft geleid

Overwegende dat:

e De Oude Nieuwveenseweg te smal is voor een vrij liggend fietspad of aparte fietsstrook en het

trottoir te smal voor wandelwagens en rolstoelen

e Een fietspad over de dijk een veilig alternatief kan zijn voorfietsers (waaronder schoolgaand

kinderen) die nu gebruik moeten maken van de Oude Nieuwveenseweg

e Een vrij liggend wandel/fietspad over de dijk vanuit recreatief oogpunt een aantrekkelijke

aanvulling is welke aansluit op de bestaande knooppuntenroute

e Goede fietsverbindingen het gebruik van de fiets stimuleren

e In andere kernen in onze gemeente, Nieuwkoop en Noorden, vrij liggende fietspaden op

dijken zijn aangelegd t.b.v. veilig (recreatief) fietsverkeer

e Een onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van zo’n fietspad inzichtelijk maakt of

dit een haalbare oplossing is voor een veilige fietsverbinding tussen de

Oostkanaalweg/Schilkerkade/Hogendijk en de Hazeweg

Verzoekt het college:

1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor de aanleg van een

(recreatieve) wandel/fietsverbinding over de dijk parallel aan en ten zuiden van de Oude

Nieuwveense weg: Hazeweg aansluitend op de Hogendijk alsook ter optimalisatie

Hogendijk aansluitend op de Schilkerkade/Oostkanaalweg. En dit te koppelen aan de

herontwikkeling van de Oude Nieuwveenseweg.

2. De resultaten van dit onderzoek vóór 1 juli 2023 aan de raad te presenteren.

3. Het onderzoek in eigen beheer uit te voeren. Midietriahinueexternccéxp 5ek 3 tiupexteric-éxpertisen rd

En gaat overtot de orde van de dag,
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