Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college

Reg. nr.: 2017-27
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 21 juni 2017
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Fietspad Groenewoudseweg Cothen

Vraag 1:

Antwoord:

De technische staat van het fietspad langs de Groenewoudseweg is niet al te
best meer. O.a. wortelopdruk zorgt voor schade waardoor het niet altijd even
prettig fietsen is. Voor gebruikers van een scootmobiel is het pad ook niet
optimaal. Wordt het fietspad grondig aangepakt en zo ja, op welke termijn?
Voor het onderhoud van het fietspad en de boomstructuur langs de
Groenewoudseweg is in de begroting geld gereserveerd. Of het fietspad
echter grondig wordt aangepakt is afhankelijk van de keuze (brom)fietser
op het fietspad of op de weg. *
Deze keuze kan echter niet op korte termijn genomen worden, maar moet
integraal worden afgewogen in het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en
VervoerPlan en het groenstructuurplan. Het fietspad moet uiteraard wel
veilig zijn. Daarom wordt het huidige fietspad in het derde kwartaal van
dit jaar veilig gemaakt tot deze beleidskeuze is gemaakt, maar niet
grondig aangepakt om kapitaalvernietiging te voorkomen. Groot
onderhoud aan de Groenewoudseweg (rijweg) staat voor komende 5 jaren
nog niet opgenomen in de planning.
* Bij de keuze van (brom)fietser op de weg kan het fietspad binnen de
huidige breedte ingericht worden als voetpad. Maar valt de keuze op
(brom)fietser, waaronder ook E-bikes, op het fietspad? Dan moet het
fietspad aangepast worden aan de huidige eisen. Dat betekent een fietspad
van minimaal 3 meter breed. Om hiervoor ruimte te maken zal één
bomenrij moeten vervallen. Dit botst met het groenstructuurplan.

Vraag 2:

Antwoord:

In het recente verleden waren er plannen om het fietspad te verleggen naar de
autorijbaan. Is dit plan inmiddels van de baan of is dit voornemen er nog
steeds? Worden de Cothenaren, als dit plan nog niet van tafel is, nog om een
mening gevraagd? Gelet op eerdere discussies lijkt ons dat wel zinvol.
In het voortraject om te komen tot een verbetering van de
verkeerssituatie op de Dorpsstraat in Cothen is als idee meegenomen ook
de Groenewoudseweg in te richten conform een erftoegangsweg type 1,
zoals de Wijkerweg en de Bovenwijkerweg en het huidige fietspad in te
richten tot voetpad. Dit is destijds niet verder uitgewerkt omdat dit buiten
de scope van maatregelen als gevolg van het project De Kamp viel en
daaruit ook niet gefinancierd kon worden. Deze ideeën zijn nog niet
verlaten en worden meegenomen in het GVVP. Eventuele uitvoering heeft
een relatie met onderhoudswerkzaamheden waarbij uitgangspunt is, om

kapitaalvernietiging te voorkomen, het groot onderhoud waar mogelijk te
combineren met een herinrichting van de hoofdijbaan van de
Groenewoudseweg.
Bij verdere ideevorming rond de Groenewoudseweg worden inwoners
van Cothen en andere belanghebbenden betrokken.
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