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: Verkeersveiligheid Zevenhovenseweg
28 november 2017
Geachte raadsleden,
De afgelopen twee jaar heeft de Fietsersbond de ontwikkelingen rond de Zevenhovenseweg met
belangstelling gevolgd. Het pleidooi van de werkgroep losliggend fietspad 7hoven - Ter Aar, voor
een vrijliggend fietspad langs deze weg, tussen rotonde ’t Haasje en Korteraar, werd en wordt door
ons van harte ondersteund. Het zou de dagelijks rit voor de vele scholieren en andere fietsers op
deze route een stuk comfortabeler en veiliger maken.
Wij delen dan ook in de teleurstelling van de werkgroep over het raadsvoorstel om het hele
project af te blazen. De reservering door provincie en gemeente van in totaal drie miljoen euro had
de indruk gewekt dat het fietspad er nu, na een eerdere aankondiging zeven jaar geleden, eindelijk
zou komen. Dat de chicanes worden vervangen door drempels is weliswaar een verbetering voor
fietsers, maar in veel mindere mate dan het fietspad zou zijn.
Wij willen u als gemeenteraad daarom oproepen om af te wijken van het raadsvoorstel, en
wegen te zoeken om het fietspad toch aan te leggen. Mocht dit voor u onmogelijk zijn, dan willen
wij u vragen om een groter deel van het beschikbare budget te benutten voor andere, substantiële
maatregelen ter verbetering van de veiligheid van fietsers op deze route, bijvoorbeeld door het
afdwingen van een lagere snelheid van het overige verkeer op de Zevenhovenseweg, en door het
aanbrengen van verlichting langs de weg. Dit laatste, het aanbrengen van verlichting langs de weg,
is elders in onze regio ook in het buitengebied niet ongebruikelijk.
Met vriendelijke groet, namens de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond,
Rudy van Vliet

