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MOtie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel

Ondenruerp: Veilige fiets-wandelverbinding buurtschappen Leurke/ de Aal Mutshoek/
Kiesbeemd en veil ige fiets- wandeloversteekplaats de Aa/ Erpseweg

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021

Constaterende dat
De buurtschappen Leurke, de Aa, Mutshoek, Kiesbeemd door de komst van
de Randweg van elkaar zijn afgesneden
De aanleg van de door de gemeenteraad vastgestelde verbindingsweg
Leurke- Mutshoek niet doorgaat,
De oversteekplaats de Aa/ Erpseweg onveilig is
Ovenruegende dat:

De impact van de doorsnijding van deze buurtschappen letterlijk en figuurlijk
zichtbaar is zoals de buurtschappen duidelijk hebben veruroord in hun brief,
welke is ondersteund met 100 handtekeningen
De belangen, behoeften en de verkeersveiligheid van wandelaars en fietsers
van deze buurtschappen maar ook van recreanten vanuit onze gemeenten
momenteel niet voldoende zijn geborgd,
Er een trgndmatige toename is van recreatief fietsverkeer en wandelaars in
onze gemeente en hiervoor het creëren van "ommetjes" van belang is.
Dat met de komst van de Randweg op de Mutshoek verschillende soorten
verkeersdeelnemers met verschillende snelheden op dezelfde weg bewegen
wat invloed heeft op de verkeersveiligheid voor met name wandelaars en
(kwetsbare) fietsers.
Destijds sprake was van een aanbestedingsvoordeel van de provincie.
De provincie meegewerkt heeft aan een fietsbrug over de N60S op
grondgebied Gemert- Bakel om een recreatieve fietsverbinding in stand te
houden.
De fiets/ wandeloversteekplaats de Aa en Erpseweg gevaarlijk is en hierover
bij de gemeente aandacht is/ wordt gevraagd.
Roept het college op om:
De onveilige verkeerssituatie van de oversteekplaats de Aa/ Erpseweg aan te
pakken en verkeersveilig te maken
Zich in te zetten voor en gehoor te geven aan de signalen en behoeften vanuit
de buurtschappen Leurke/ de Aal Mutshoel</ Kiesbeemd/ inwoners gemeente
Boekel e.o.
Alles in het werk te stellen om samen met de provincie en gebruikmakend van
eventuele andere financieringsmogeliikheden een veiliqe fiets-
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