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onderwerpi

Liever geen rem op aanleg van fietspaden in de Gemeente Borsele

De CDA-gemeenteraadsfractie Borsele is onaangenaam verrast door het krantenbericht "Rem

op de aanleg van fietspaden" (PZC 9junijl.)en verzoekt heroverweging van uw besluit.
Volgens het krantenbericht zet het Waterschap niet langer in op de aanleg van nieuwe
fietspaden. ln de investeringsplannen van het Waterschap na 2019 worden totaal negentien
fietspaden geschrapt. Hieronder zijn maar liefst zeven fietspaden in onze Gemeente Borsele.

Over die fietspaden en wegen komen de weggebruikers dus ook de komende jaren nog niet
veilig thuis. Terwijl er juist over de aanpak van de Borselse wegenfiietspaden al verwachtingen
zijn gewekt. En het projecten betreft die om een urgente aanpak vragen. Een voorbeeld: De
zeer gevaarlÍke fietsoversteek op de Baarlandsezandweg bij Hoedekenskerke: vlak bij een
bocht en de SGB-spoorwegovergang eindigt het fietspad en moeten íetsers de rijbaan op, of
oversteken van rÍbaan naar fietspad. Deze situatie kan zo niet veel langer duren. Het Íietspad
wordt onder meer door vele scholieren gebruikt. Voor de leeÍbaarheid van onze dorpen is het
belangrijk dat de bewoners veilig naar school, werk, winkels etc. kunnen komen, Ook de
bevordering van het toerisme is bij meer veiligheid op de wegen gebaat.

Wij benadrukken dat de veiligheid van onze wegen buiten de bebouwde kom de
verantwoordelijkheid van het Waterschap Scheldestromen is. Het geeft geen pas om te zeggen
dat de gemeenten zelf maar voor fietspaden moeten gaan betalen. Dat zou alleen kunnen als
de verantwoordelijkheid voor de wegen helemaal aan de gemeente wordt overgedragen, met
bijbehorend toereikend budget.
De CDA-fractie Borsele roept het Waterschap op om de aangekondigde koerswijziging niet

door

te zetten, maar eerst het gesprek aan te gaan met het college van B & W van Borsele. WÍ zullen
ook het college vragen om op zeer korte termijn daarover met u te spreken.
Een kopie van deze brief wordt verzonden aan de lokale media en de vijftien dorpsraden van
onze gemeente.
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