De gemeenteraad van Wijchen
19 6 24089 Mobiliteit en infrastructuur
Antwoord op Geschiktheid fietspaden voor o.a. e-bikes van de fractie
K8W.
Wijchen, 11 december 2018
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
Wij volgen de ontwikkelingen en richtlijnen van het CROW*.
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
1. Heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar deze ontwikkelingen en
welk beleid is daarvoor gemaakt?
Wij hebben geen specifiek onderzoek voor Wijchen laten doen. Wij volgen de
ontwikkelingen en richtlijnen van het kennisplatform CROW*. Zij doen hier
onderzoek naar en schrijven de richtlijnen ten aanzien van de breedtes van
fietspaden, vormgeving en verlichting. De richtlijnen vormen voor ons de kaders.
2. Op welke wijze houdt de gemeente nu al rekening met deze ontwikkelingen
bij de renovatie en onderhoud van bestaande fietspaden/wegen en bij aanleg
van nieuwe fietspaden en wegen?
Fietspaden zijn voor alle fietsers. Het gebruik van de fietspaden is voor een
e-bike, tandem of bakfiets daarin niet afwijkend. Wij volgen de richtlijnen van
het CROW. Indien nieuwe adviezen komen, zullen we die in de toekomst
overnemen.
Voor de ruimte van het parkeren van fietsen zien we wel een ontwikkeling
gaande. Wij hebben bijvoorbeeld bij het station speciale locatie voor bijzonder
(bak)fietsen gemaakt.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,

----* CROW: is een kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.
Samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden we kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van
professionals, van beleid tot beheer. Dit gebeurt op not-for-profit basis, dus zonder winstoogmerk. De stichting is erop gericht
om voldoende inkomsten te genereren om de kosten die wij maken te dekken. In samenwerking met de praktijk zorgen we
voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen. Denk daarbij aan onze contractsystematiek, of aan onze richtlijnen op het
gebied van veiligheid.
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