
          
Hardinxveld-Giessendam, 8 oktober 2021 
 
 
Artikel 12 vraag Reglement van Orde: Nationaal Toekomstbeeld Fiets 
 
Aanleiding: 
 
Allereerst dank voor het toezenden van de informatienota Nationaal Toekomstbeeld Fiets. 
Een waardevol document dat ook voor raadsleden informatief is. De ambitie is de fiets in te 
zetten voor doelstellingen op het gebied van het verbeteren van de bereikbaarheid, 
leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en klimaat. Een volwaardiger en veiliger 
fietsnetwerk is daarbij van cruciaal belang. Voor ons dorp zijn er opgaven inzake het 
fietsbeleid. In de bijlage 1 uit de informatienota wordt een beeld geschetst van de opgaven 
voor Hardinxveld-Giessendam. De CDA-fractie heeft hierover een aantal vragen. 
 

1. Bij een aantal projecten is de planningshorizon op 2027 en 2040 gezet. Wij vinden 
dat erg lang. Welke maatregelen kan de gemeente Hardinxveld-Giessendam op korte 
termijn nemen, bijvoorbeeld binnen een periode van 2 jaar, om te komen tot een 
veiliger en volwaardiger fietsnetwerk, de zogeheten quick wins? 

2. De planningshorizon voor de Fietssnelweg F15 is bepaald op 2040. In hoeverre is 
hierin een versnelling mogelijk? (punt 4 schema Opgaven). 

3. Onderkent u de situatie op de fietspaden dat met name sinds de coronapandemie het 
drukker wordt op de fietspaden, dat wil zeggen dat naast fietsers ook veel 
wandelaars op het fietspad wandelen? Dat er naast houding- en gedragsaspecten 
(rekening houden met elkaar, elkaar de ruimte geven), er een investeringsopgave ligt 
door naast fietspaden ook een vrij liggend wandelpad aan te leggen? 

4. Kunt u een nadere duiding geven van de zinsnede ‘’Spoorweg en Zwijnskade in 
zuidelijke richting, aanleg vrij liggende fietspaden, nu in voorbereiding’’? 

5. Kunt u een nadere toelichting geven op de zinsnede bij het punt 9 Rivierdijk ‘’Bij de 
Rokerij hebben we dat al gedaan’’? 

6. Op welke wijze wordt de raad in het vervolg geïnformeerd over het Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets? 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Timon van Zessen 
CDA raadlid 
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