MOTIE (art. 39 RVO)
Onderwerp
Fietspad Westelijke parallelweg Krabbendijke
De raad van de gemeente Reimerswaal,
in vergadering bijeen op 20 april 2021
De Raad van de gemeente Reimerswaal;
Overwegende dat:
1. Het college in raadsvoorstel D21.169091 een voorstel doet om de grens van de bebouwde
kom aan de Westelijke Parallelweg circa 65 meter in westelijke richting te verplaatsen.
2. De daarbij gevoegde situatietekening duidelijk maakt dat het bestaande (door een haag
van de rijbaan gescheiden) fietspad over die lengte verwijderd wordt en de
fietsoversteekplaats verschoven wordt naar het nieuwe beginpunt van de bebouwde kom.
3. Dit raadsvoorstel betekent dat fietsers vanuit de wijk Rozeboom richting Oostdijk twee keer
de rijbaan moeten oversteken terwijl dat in de bestaande situatie slechts één keer is.
4. Het fietsverkeer richting Oostdijk in de toekomst alleen maar toe zal nemen door de
geplande verplaatsing van de sportvelden.
5. Er door wandelaars veel gebruik gemaakt wordt van het bestaande fietspad, en dat het
raadsvoorstel inhoudt dat wandelaars vanaf de Noordweg in de nieuwe situatie ongeveer
65 m over het fietspad langs de rijbaan zullen lopen (zonder afscheiding door een haag).
6. Het intact laten van het bestaande fietspad eerder goedkoper dan duurder is dan het
raadvoorstel.
Is van oordeel dat:
1. Een door een haag van de rijbaan afgescheiden fietspad (dat ook door wandelaars
gebruikt wordt) veiliger is dan een fietspad zonder fysieke afscheiding van de rijbaan.
2. Het handhaven van het bestaande fietspad en wegafscheiding veiliger is dan het
voorgestelde alternatief in het raadsvoorstel.
3. Het handhaven van het bestaande fietspad en wegafscheiding meerdere bijkomende
voordelen heeft die het voorgestelde alternatief niet heeft.
Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
Om bij het verplaatsen van de komgrens van Krabbendijke ten behoeve van het plan
Rozeboom fase 4 het bestaande fietspad met wegafscheiding ongemoeid te laten en de
bestaande fietsoversteekplaats te behouden.
en gaat over tot de orde van de dag.
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