Afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
Van Reedestraat 32
2406 TW Alphen aan den Rijn
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Aan: De gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop
Postbus 1
2460 AA Ter Aar
Betreft: Vrijliggend fietspad Zevenhovenseweg
18 juni 2018
Geachte raadsleden,
In de aanloop naar de meningsvormende raad van 14 december 2017 hebben wij u een inspraakreactie gestuurd op het onderwerp ‘Verkeersveiligheid Zevenhovenseweg.’ Hierin riepen wij u op om
alsnog wegen te zoeken om een vrijliggend fietspad langs deze weg aan te leggen. Wij waren dan
ook blij dat u in die vergadering besloot om de mogelijkheden voor de aanleg nader te onderzoeken.
Ook het besluit om al op korte termijn de chicanes in de weg te vervangen door drempels kon op
onze instemming rekenen, en we zijn blij dat dat inmiddels is gebeurd.
Helaas lezen wij in antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van raadslid T. de
Kleer, dat adviesbureau Antea Groep de opdracht voor het nadere onderzoek naar de aanleg van
een fietspad heeft teruggegeven. Wij zouden het betreuren als dit zou betekenen dat het fietspad
er niet gaat komen.
Wij stellen vast dat het nadere onderzoek feitelijk niet is uitgevoerd, en willen u vragen om dat
alsnog te laten uitvoeren, door een ander bureau. Als dat niets oplevert, en als u een onteigeningsprocedure niet zou zien zitten, is het gewenst dat er andere, extra maatregelen worden getroffen
voor de veiligheid van de fietsers op de Zevenhovenseweg. In het onderhavige geval denken wij
graag mee over dergelijke maatregelen.
De noodzaak van extra maatregelen lijkt overigens vergroot te worden door de ontwikkeling van
winkels achter de Intratuin aan de Kerkweg in Ter Aar. Die kunnen tot extra verkeer leiden, ook
op de Zevenhovenseweg.
Met vriendelijke groet, namens de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond,
Rudy van Vliet

