I
GEMEEN'I'E

I-R,E

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Onderwerp
Fietsu itvoeri ngspla

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar

Ons kenmerk

Datum

n 2020-2030

vERZOfsen

2

t

0ril.

iu?0

Geachte leden van de raad,

Op B september was een raadsinformatieavond over het fietsplan. Daarin is
toegezegd dat we u informeren over de uitvoering van dit plan. In deze brief leest u
hoe het fietsplan tot stand is gekomen en hoe we de uitvoering gaan aanpakken. In
de bijlage vindt u het fietsplan inclusief de uitvoeringsagenda 2020-2030.

Inleiding
Met het fietsplan geven we uitvoering aan de visie en ambities van de gemeenteraad

uit het Waalres akkoord 2078-2022. Daarin staan doelen voor de inrichting van de
infrastructuur en het verbeteren van het fietsnetwerk binnen de gemeente Waalre.
Ons doel is om binnen 10 jaar een compleet fietsnetwerk te creëren dat zoveel
mogelijk voldoet aan het door de gemeente gewenste kwaliteitsniveau, Dit om het
fietsgebruik te stimuleren.
Wat willen we bereiken
De fiets wordt in de gemeente Waalre een duurzaam alternatief voor de auto; voor
forenzen, de dagelijkse boodschappen van inwoners en de recreatieve fietser.
Hiervoor moeten we fors investeren in het fietspadennetwerk. Uit de analyse van
het bestaande fietspadennetwerk bleek dat het netwerk naar de omliggende
gemeenten en aantrekkelijke plaatsen buiten de gemeente behoorlijk compleet is.

Uit de analyse blijkt ook dat binnen de gemeente belangrijke verbindingen tussen
de kernen ontbreken. De verbindingen tussen Ekenrooi, Aalst en Waalre moeten we
aanpassen om de afstand te verkleinen en daarmee de leefbaarheid binnen de
kernen te verbeteren.
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Verder moet er binnen de kernen, bij herinrichting van de openbare ruimte, extra
aandacht zijn voor veilige fietsverbindingen naar scholen, winkelcentra en
sportvoorzieningen. Dit doel bereiken we door de openbare ruimte zo in te richten
dat logische en rechtstreekse fietsverbindingen ontstaan.

Uitvoeringsagenda 2020-203O
De uitvoeringsagenda bestaat uit een lijst van concrete maatregelen met daarbij een
uitvoeringstermijn, Door alle mogelijke maatregelen te toetsen op nut en noodzaak,
is de uitvoeringsagenda voor de komende 10 jaar gemaakt. Daarbij is een afweging
gemaakt tussen prioritering en globale kostenraming.
Door het invoeren van alle maatregelen van de uitvoeringsagenda maken we de
ambities waar om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor fietsers. We brengen de
gewenste aanpassingen zoveel mogelijk onder in de integrale project- en
beheersplanning voor de openbare ruimte. Hiermee bereiken we het uiteindelijke
doel: ook een kwalitatief hoogwaardig fietsnetwerk naar de aantrekkelijke plaatsen
binnen de gemeente.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Waa

gemeentesecreta ris,

Waarnemend burgemeester,

dr. A,J,W. Boelhouwer
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