Amendement
Raadsvergadering 26 april 2007, agendapunt 9 (Voorstel invulling beleidsprogramma
2006-2010/ kadernota 2008)
De raad van de gemeente Hilvarenbeek;
gezien het voorstel van het college van 13 maart 2007, waarin is opgenomen het voorstel om
de helft van de reservering voor het fietspad Haghorst-Moergestel te laten vervallen;
gelet op de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten;
overwegende:
• dat het fietspad Haghorst-Moergestel de belangrijkste ontbrekende schakel is in het
fietspadennetwerk tussen de kernen van de gemeente Hilvarenbeek en die van de
buurgemeenten;
• dat dit fietspad van groot belang is voor de verkeersveiligheid (o.a. schoolgaande jeugd)
en voor het toerisme;
• dat de kosten van grondverwerving en aanleg voor het grondgebied van de gemeente
Hilvarenbeek zijn begroot op € 1.158.000;
• dat dit bedrag sinds 2006 op de meerjarenbegroting volledig is gereserveerd;
• dat het college thans voorstelt 50% van deze reservering te schrappen;
• dat dit een zeer negatief en volstrekt contraproductief signaal zou zijn zowel in de richting
van potentiële subsidieverstrekkers als van de gemeente Oisterwijk;
• dat het onverminderd gewenst is om een zo groot mogelijk gedeelte van deze investering
te dekken uit subsidies;
besluit:
1. het collegevoorstel om de reservering te halveren niet over te nemen en de reservering op
de meerjarenbegroting derhalve volledig in stand te laten;
2. het college opdracht te geven de pogingen om subsidie voor dit fietspad te verkrijgen met
kracht voort te zetten en de raad en de commissie hierover periodiek te informeren;
3. de raad van de gemeente Oisterwijk schriftelijk kenbaar te maken dat de aanleg van dit
fietspad op het grondgebied van beide gemeenten hoge prioriteit heeft.

Dit amendement is ingediend door 6KB en is op 26 april 2007 verworpen met de stemmen
van 6KB en VVD (samen 6) voor en Gemeenschapslijst, CDA en PvdA (10) tegen.

