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Gemeentebestuur van Cranendonck (Raadsfracties en B&W)
Stchting VOCAAL
27 oktober 2003
Fietspad ’t Laar - Broekkant

Geachte fractievoorzitters, burgemeester en wethouders,
Zoals U weet bepleit stichting VOCAAL een versnelde aanleg van het fietspad tussen
't Laar in Maarheeze en de Broekkant in Budel. De verdubbeling van de instroom van
scholieren vanuit Maarheeze naar het Junior College betekent een verdubbeling van
het risico dat er op deze voor fietsers gevaarlijke weg iets zal gebeuren. Wij willen
dan ook niet wachten totdat er een fataal ongeval gebeurt en dan pas in actie
komen. Daarom hebben we op 27 augustus een memo rondgestuurd naar alle fracties
om aandacht te vragen voor deze situatie. Graag zouden we zien dat de prioriteit voor
dit fietspad wordt verhoogd, zodat niet tot het jaar 2007 gewacht hoeft te worden
alvorens dit fietspad is gerealiseerd. De meeste fracties hebben positief gereageerd op
dit voorstel, maar we constateren dat er vooralsnog niet over wordt gediscussieerd
door de raad. Onze brief wordt opgenomen bij de 'ingekomen stukken' voor de
raadsvergadering van 18 november 2003; maar, wij zouden liever een discussie rond
dit punt zien, leidend tot aangepaste besluitvorming.
De primaire reactie van de ELAN-fractie is dat de aanpassing van het fietspadplan
extra geld gaat kosten, dat er geen subsidie voor is en dat andere subsidies in gevaar
komen. Het lijkt er sterk op dat er door niemand onderzoek is gedaan om te bezien op
welke wijze alsnog - gelet op de gewijzigde omstandigheden - subsidie voor dit
fietspad kan worden verkregen. En wat de consequenties zijn voor reeds toegezegde
subsidies voor andere fietspaden.
Stichting VOCAAL is van mening dat er altijd een oplossing kan worden gevonden
als we dit echt samen willen. Waar een wil is, is een weg!
We laten onze Maarheezer jeugd toch niet in de kou staan??
We verwachten dan ook dat U dit punt nu echt gaat oppikken en dat de raad
weloverwogen een hernieuwd besluit zal nemen.
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