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Onderwerp: vragen ex artikel 41
Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Landgraaf inzake: veiligheid fietsers

Geachte voorzitter,
In de media stond afgelopen week een artikel over de resultaten van een publieksenquête van de fietsersbond, die onderzoek hebben gedaan naar de fietsvriendelijkheid van gemeenten. In het artikel lezen we
dat uit de enquête blijkt dat Landgraaf onder het gemiddelde scoort.
In Landgraaf hebben we de laatste jaren extra geïnvesteerd in de veiligheid van fietsers zowel binnen als
buiten de bebouwde kom. Enkele voorbeelden hiervan zijn: realisatie van een vrij liggend fietspad aan de
Kleikoeleweg, fietspaden door de Brunssummerheide, deelname aan de Leisure Lane, extra middelen ten
behoeve van wegmarkeringen en fietssuggestiestroken, andere afstelling van de stoplichten bij de op- en
afritten van de buitenring.
Ondanks de investeringen, om het fietsen voor recreanten, schoolgaande kinderen en woon-werkverkeer
aantrekkelijker en veiliger te maken, ten spijt scoort Landgraaf onder gemiddelde in de enquête.
GBBL heeft de volgende vraag voor het college:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Heeft het college al kennisgenomen van de enquête van de Fietsersbond?
Her- en erkent het college de verbeterpunten uit de enquête voor Landgraaf?
Heeft de portefeuillehouder verkeer regelmatig overleg met regiobestuurders van de Fietsersbond?
Komt het resultaat uit de enquête voor het college als een verrassing?
Kan het college aangeven welke investeringen ten behoeve van de veiligheid voor fietsers en verbetering van de fietsinfrastructuur voor 2020 en 2021 gepland zijn?
Is het college bereid om de in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan benoemde fietsvriendelijke
fietsinfrastructuur projecten financieel en planning technisch inzichtelijk te maken, de gegevens aan
de raad voor te leggen en de mogelijkheid te geven de projecten en werkzaamheden te her prioriteren?
Denkt het college met de aanleg van de Leisure Lane op een aantal punten beter te scoren? Zo ja, op
welke punten moet de Leisure Lane de fietsinfrastructuur verbeteren?
Kan het college inzichtelijk maken welke plekken op dit moment nog aandacht nodig hebben om de
verkeersveiligheid te verbeteren?
De provincie heeft een beleidskader ‘fiets’ opgesteld en investeert deze collegeperiode in diverse infrastructuurprojecten. Heeft het college al kennisgenomen van dit beleidskader en denkt het college
aansluiting te kunnen vinden op enkele fronten?
In Landgraaf hebben we te maken met een groot aantal schoolgaande kinderen op de fiets. We zien
in de resultaten dat de score onder het gemiddelde ligt. Kan het college aangeven hoe dat komt en
in hoeverre eventuele verbeteringen prioriteit hebben om de veiligheid van onze schoolgaande kinderen te garanderen?
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