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Onderwerp

Toelichting Fietsveiligheidsplan

Geachte leden van de commissie,

Op dinsdag 10 januari behandelt u het Fietsveiligheidsplan Lansingerland. Het visiedeel van dit
document leggen wij u voor ter bespreking van onze ambities.
Wij begrepen dat er bij enkele raadsleden wat onduidelijkheid bestaat over het visiedocument en het
doel van de commissie-behandeling. Met deze brief willen we die onduidelijkheid wegnemen.
Fietsveiligheidsplan: het visiedeel
Het Fietsveiligheidsplan zal uiteindelijk bestaan uit drie delen: visie, beleidsuitwerking en maatregelen.
Nu ligt alleen het visiedocument aan u voor. Hierin staan onze ambities.
Voor de
-

uitwerking van het Fietsveiligheidsplan ziet het College de volgende drie ambities.
In 2025 zijn er volgens de ongevallenregistratie 25% minder fietsongevallenslachtoffers.
Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding voor ouderen en jeugd / jongvolwassenen;
Veilig inrichten van belangrijke fietsroutes. Het aanpakken van specifieke veiligheidsknelpunten.

Het zijn deze drie ambities die we voorleggen aan uw commissie. De ambities vormen voor ons de basis
voor het uitwerken van concretere maatregelen. Deze uitwerking volgt na de commissie-behandeling. Dit
zullen wij uiteraard doen in samenspraak met partijen als de Fietsersbond. Dit leidt dan tot een pakket
met maatregelen, die wij weer voorleggen aan uw commissie. Dit zal verlopen volgens een BOBprocedure.
Juiste keuzes op basis van cijfers
De onderbouwing van de keuzes voor deze ambities vindt u in het hoofdstuk ‘beleidsuitwerking’. Hierin
is de fietsverkeersveiligheid in Lansingerland geanalyseerd. Deze analyse sterkt ons in het standpunt dat
inzetten op verkeerseducatie en veilige fietsroutes nodig is. Uiteindelijk doel is om zoals gezegd het
ongevallencijfer met 25% omlaag te krijgen.
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Bespreking
Wij kijken uit naar de bespreking van het Fietsveiligheidsplan op 10 januari. Uw reactie op de ambities
helpen ons de uitwerking van het Fietsveiligheidsplan de juiste richting te geven. Samen met u werkt het
College aan een verkeersveilig Lansingerland.

Met een vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Lansingerland
b.a.,

Jeroen van der Linden
Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling
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