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Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college  

zoals vastgesteld door het college van B&W op 23 april 2019 

 

Reg. nr: 2019-14 
 

Datum waarop de vragen zijn gesteld: 6 maart 2019 

Steller vragen: Marco Petri PCG 

Onderwerp:  Beantwoording schriftelijke vragen PCG promoten fietsen in Wijk bij Duurstede 

 
Vraag 1: Is het college met de PCG van mening dat fietsen bijdraagt aan onder meer gezondheid, 
milieudoelstellingen,  verminderen autoverkeer en parkeerdruk? 
Antwoord 1: In zijn algemeenheid is dat zo. 
 
Vraag 2: Is het college bereid onderzoek te doen naar het verbeteren van fietsmogelijkheden, 
fietsstallingen, verlichting fietspaden, kwaliteit fietspaden en naar het verbeteren van fietsroutes? 
Zodat de raad in de komende kadernota afwegingen kan maken? 
Antwoord 2: Het door uw raad nog vast te stellen GVVP bevat plannen voor het verbeteren van de 
veiligheid op en de kwaliteit van fietspaden en fietsroutes en zal aan uw raad voorgelegd worden. 
Verbeteren en uitbreiden fietsenstallingen wordt op dit moment al uitgevoerd bij de herinrichting 
van de markt en het project Zandweg. Uitgangspunt in het GVVP is dat nieuwe en waar mogelijk 
bestaande fietspaden voldoen aan de uitgangspunten van de CROW.  In het nieuwe 
Beheerkwaliteitsplan Openbare ruimte dat eind 2019 ter besluitvorming zal worden aangeboden 
zijn de benodigde onderhoudsbudgetten voor de openbare ruimte opgenomen en zijn de 
benodigde investeringsbudgetten voor vervanging van o.a. verhardingen berekend. Deze kosten 
worden meegenomen in de kadernota 2020. Hier valt ook de openbare verlichting onder 
waarvoor de komende 8 tot 10 jaar ook diverse vervangingsprojecten voor uitgevoerd worden.  

 
Vraag 3: Gaat het college gebruik maken van het aangeboden aktieplan “doortrappen” van de 
provincie? 
Antwoord 3: Het actieplan “doortrappen” is, net zoals de fietsinformatiedag, een plan wat sterk 
gericht is om ouderen mobiel te houden en veilig aan verkeer deel te laten nemen. De uitvoering 
hiervan ligt dan ook met name bij lokale netwerken en (maatschappelijke) organisaties gericht op 
ouderen. In het kader van de Maatschappelijke Agenda worden momenteel alle lopende en 
gewenste projecten op het terrein van welzijn, gezondheid, zorg, cultuur etc. in kaart gebracht 
door Team Samenleving. In de loop van dit jaar leidt dat tot contacten met 
samenwerkingspartners. Daarbij zal duidelijk worden wat de mogelijkheden en prioriteiten zijn 
ten aanzien van een actieplan als ‘Doortrappen’.  
 
Tijdsbesteding: 2 uur 
 

Datum:  23 april 2019 

 

Willem Joustra, 

wethouder 

 
 

 


