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Motie 3

Uitbreiding fietsroutes
Motie van de fractie van CDA Wijchen
Eerste indiener motie: Marlien Joosse
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2019.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat













Verdere groei van het fietsgebruik grote maatschappelijke
voordelen heeft.
Meer gebruik van de fiets bijdraagt aan belangrijke nationale
doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en
gezondheid.
Wijchen goede stallingsmogelijkheid heeft bij het station waardoor de combinatie fiets én OV goed te maken is.
Fiets en openbaar vervoer een aantrekkelijke alternatief zijn
voor autogebruik.
Het kabinet de ambitie heeft de voordelen van fietsen nog veel
meer te benutten, en de trend van vaker en langer fietsen te
versterken.
Het kabinet 100 miljoen euro heeft uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij OV-knooppunten. Dit
via cofinanciering van 40%.
Het kabinet hiervoor als randvoorwaarde een stevige regionale
inzet op fietsstimulering stelt.
Er bij de selectie gelet wordt op snelle implementatie. En dat
het project past in een brede aanpak om de fiets ruim baan te
geven.
In het coalitieakkoord is opgenomen fietsroutes uit te breiden
en te onderzoeken of een fietspad van Balgoij naar Batenburg
kan worden doorgetrokken en hoe dat te kunnen betalen.
Wijchen een aantrekkelijk centrum heeft dat nog verder versterkt kan worden als het vanuit buurgemeenten veilig en goed
per fiets te bereiken is.
De fietsroute van Wijchen naar Grave enkele onlogische trajecten heeft die sneller, veiliger en beter kunnen.
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Er mogelijk nog meer verbeteringen in fietsroutes binnen de
gemeente nodig/wenselijk zijn.
Hier burgers en bedrijven bij te betrekken omdat dit het subsidieverzoek sterker maakt.

Roept het college op:

onderzoek te doen, om zo mogelijk samen met de provincie en
de regio een aanvraag te doen voor de subsidie Ambitie Fiets.
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van CDA Wijchen,
Marlien Joosse

