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De raad van de gem~ent~ Almelo, ~c~ ~ergade~ing bijeen d.d. 27 juni 2019,
Gehoord de beraadslaging,
Constat~erf dat:
- verdergaande aanleg van de F35 maar nisi wil ~rlotten en (aanleg-technische) P~n~lpureter~ als hete
aardappels vooruit geschoven worden;
- het rnasterplan F35 bij raadsbesluit van 15 december 2015 voor het laatst is geactualiseerd en
nog steeds veel "blauwe plekken" bevat (zoekgebieden);
- reeds aange9egde stukken X35 zo slecht op elkaar aansluiten dat fiietsers verdwalen.
Ovenr~eegt dat:
- een duidelijke iracékeuze de aanleg (of besluitvorming daarorntrenfi) kan bespoedigen;
- de fiets een cluurzarne en gezonde vorm van mobiliteit is;
- reaóisaéie van de F35 essenti~~! is voor d~ overstap van auto naar (elektrische) Mets;
- actienatie van fietspaden zoals voorgeschreven door de B~V (en te ven erken in de ~lo~a
Kapifaalgoecieren) de financiering van de F35 ineens mogelijk maakt;
- De provincie Overijssel drielc~art van het investeringsbedrag voor haar rekening neemt;
- vertraging van en verdwalen op d~ F35 Almelo een slechte naam bezorgt.
Oberzoekt het college ors:
- het tracé van de F35 scherper vast te leggen en dií planologisch te reserveren (cq. opnieuw
actualiseren van de kaartbijBagen bij het Lasterplan F35 voor het gemeentelijk grondgebied van
Almelo);
- oplossingen te ontv~erpen voor knelpunten in de aanleg van de F35 (bijvoorbeeld de zoekgebied
Rietstation e~ Bleskolksíngel);
- voor 1 oktober 2019 #e komen met een plan van aanpak goor de aanleg van de X35 en dit aan de
raad voor te leggen.
en gaat ever tot de orde van de dag.
~nder~~C~~r~~r~~ o~~~~ ~~~~~~~aaa~ende f~~~t~~~~o
:,:

CDA

---

Lokaal Almelo
Samen

' ~_ ~'_~_~

D66
PvdA

~~-_
~f~___
,- =,_.
;w~°~~~~~y~
~,,~r~
r

SP
Lijst fete
Democraten.nu
Forum voor

'~
WD
,~,~, ~~
PW
~~~T,:o~a~::~~~o
~~,~~~~~
,;'
1--~~~~~~~~~~~

~~

Christenunie

~. ~`

Partij Vríj Almelo
GroenLinks
Leefbaar Almelo
Fractie Weinreder

,-~

~~

l

