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Voorstel tot het nemen van een besluit over het Burgerinitiatief “Aanleg fietspaden – Moergestel Fietsdorp.nl”.

Inleiding
Aanleiding:
Op 3 oktober 2011 heeft het bestuur van Moergestel Fietsdorp.nl het verzoek ingediend om het
burgerinitiatiefvoorstel “Aanleg fietspaden – Moergestel Fietsdorp.nl” op de agenda van de raad te plaatsen.
Het burgerinitiatief voldoet aan de eisen van de Verordening Burgerinitiatief gemeente Oisterwijk 2007
(raadsbesluit d.d. 17 november 2011) en wordt nu voor besluitvorming voorgelegd.

Relaties met eerdere besluitvorming:




Verordening Burgerinitiatief gemeente Oisterwijk 2007
Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan 2004/2009

Wordt afgeweken van een bestaand kader ja/nee:
Ja

U wordt gevraagd een beslissing te nemen over:
de aanleg van twee vrij liggende fietspaden in Moergestel.

Beoogd effect:
Uitvoering geven aan de intentie van de Verordening Burgerinitiatief gemeente Oisterwijk 2007: het betrekken
van de burgers bij het politieke proces.

2. Voorstel
Wij stellen u voor een besluit te nemen over:




de aanleg van een vrij liggend fietspad in Moergestel langs de weg naar Haghorst;
de aanleg van een vrij liggend fietspad in Moergestel langs de Oirschotseweg (vanaf de Reusel tot het
Draaiboompje).

Consequenties voor de begroting:
Nader te beoordelen.
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3. Onderbouwing
Argumenten, financiële consequenties, kanttekeningen.
Keuzemogelijkheden: ja 

nee 

Moergestel Fietsdorp.nl vraagt met het burgerinitiatief om verbetering van de verkeersveiligheid door de
aanleg van twee vrij liggende fietspaden in Moergestel: een fietspad richting Haghorst en een fietspad aan de
Oirschotseweg vanaf de Reusel tot het Draaiboompje. De initiatiefnemers lichten hun verzoek als volgt toe:
“In beide gevallen is er sprake van verkeersonveilige situaties voor fietsers, vooral voor de schoolgaande
jeugd en senioren. Deze situatie wordt nog verslechterd doordat het fietspad vanuit Haghorst voor
automobilisten etc. abrupt ophoudt bij Moergestels grondgebied. Het betreft hier een zeer druk bereden weg
van met name agrarisch en vrachtverkeer. Diverse motorrijders beschouwen het helaas als hun oefencircuit!
Volgens ambtelijke informatie ligt er al een compleet plan voor deze aanleg klaar.
De aanleg van een fietspad langs de Oirschotseweg is dringend noodzakelijk nu de verkeersgeleiders zijn
verdwenen en de situatie met name ter hoogte van het Hoge Huys gevaarlijk is geworden. De ruimte achter
de bomen biedt naar onze mening op korte termijn in elk geval een (nood)oplossing. Bovendien zal de aanleg
van deze fietspaden het sluitstuk kunnen betekenen van de toeristische (knooppunt)routes die van en naar
ons fietsdorp lopen. De initiatiefnemers hopen en verwachten dat de raad op korte termijn gelden vrijmaakt
voor deze projecten waarvoor in de gemeenschap grote steun is.”
In de raadsvergadering van 17 november 2011 heeft de raad het college opgedragen een voorstel ter
behandeling op te stellen. In bijgevoegd collegevoorstel is dit advies aan de raad opgenomen.
De initiatiefnemers hebben tijdens de informatieavond op 19 januari 2012 de gelegenheid gekregen het
burgerinitiatiefvoorstel toe te lichten.

4. Vervolg
Communicatie/draagvlak:
De indieners van het burgerinitiatiefvoorstel worden schriftelijk geïnformeerd over het besluit van de raad en
worden uitgenodigd voor de vergaderingen van commissie en raad.

5. Referendabel
Het voorstel is referendabel: ja  nee 

6. Standpunt derden
Het advies van het college is als bijlage bijgevoegd.

7a. Bijlagen:
1. Advies college (collegevoorstel van 10 januari 2012)
2. Burgerinitiatiefvoorstel “Aanleg fietspaden  Moergestel Fietsdorp.nl”.
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7b. Bijlagen ter inzage:
1. Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel.
2. Persbericht Moergestel Fietsdorp.nl.
3. Ondersteuning burgerinitiatief door bewoners uit Haghorst.

Oisterwijk 9 januari 2012,
Het presidium,
de griffier,

de voorzitter,

Nelleke van Wijk

Hans Janssen

3

Raadsbesluit

Voorstel tot het nemen van een besluit over het Burgerinitiatief “Aanleg fietspaden – Moergestel
Fietsdorp.nl”.

De raad van de gemeente Oisterwijk,
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 9 januari 2012,
afdeling Griffie,
raadsvoorstel nr. 12/04;

besluit :

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op
16 februari 2012
de griffier,

de voorzitter,

Nelleke van Wijk

Hans Janssen
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