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Procedure Visie Fietsveiligheidsplan

Geachte commissieleden,

Bijgaand treft u het Visiedocument Fietsveiligheid aan. Dit is het eerste deel van het Fietsveiligheidsplan
en geeft de richting aan waar we met het Fietsveiligheidsbeleid naar toe willen.
In het visiedocument treft u in hoofdstuk 2 het doel en de ambities aan, die wij als college voorstellen.
De overige hoofdstukken bevatten achtergrondinformatie, van waaruit de ambities geselecteerd zijn.
Wij bieden u het visiedocument aan ter opiniërende bespreking in de commissie Ruimte. Wij verzoeken u
zich uit te spreken over de voorgestelde doelen en ambities. Voor de goede orde, het bijgevoegde
document is dus niet het hele Fietsveiligheidsplan. Het is het eerste deel ervan, met de richting die de
gemeente qua Fietsveiligheidsbeleid wilt gaan.
Indien u in grote lijnen kunt instemmen met deze ambities, zal het plan verder worden uitgewerkt in
concreet beleid (deel 2 van het Fietsveiligheidsplan) en zullen er maatregelen worden voorgesteld, met
kostenraming en een prioritering (deel 3). Het totale plan zal naar verwachting gereed zijn begin 2e
kwartaal 2017.
De raad (agendacommissie) heeft voor dit plan een BOB-procedure voorgesteld. Dat houdt in dat na
gereedkomen van het totale plan er eerst een Beeldvormingsfase komt voordat de Oordeelsvorming en
Besluitvorming plaatsvindt. De invulling van de Beeldvormingsfase zal door de griffie in nauw overleg
met de raad worden gemaakt.
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Wij zien uw reacties tijdens de commissievergadering van 10 januari 2017 met belangstelling tegemoet.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

drs. ing. Ad Eijkenaar
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

Bijlage(n):
 Visiedocument Fietsveiligheidsplan (T16.12615)
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