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De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat
• Door de corona maatregelen blijven mensen meer thuis en zoeken naar alternatieve 

vormen van bewegen. Daarbij wordt meer gewandeld en gefietst dan voorheen, wat een 
grotere druk op de beschikbare ruimte legt

• Mensen voor hun vervoer het OV zijn gaan vermijden en overstappen naar ondere 
andere de (elektrische) fiets.

• Er nu al onveilige situaties zijn met de drukte op fietspaden en de verschillen in 
snelheden die door de toename van het gebruik verder zullen toenemen en tot meer 
onveilige situaties zullen leiden.

• In de accentnota fiets zijn ambities uitgesproken voor het verbeteren van de 
infrastructuur maar daar geen financiële middelen bij zitten

Overwegende dat [argumenten weergeven]
• De corona crisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen voorlopig nog niet voorbij 

zijn.
• De verwachtingen zijn dat veel mensen ook na de corona crisis op een andere manier 

zullen reizen waaronder een verdere toename van het gebruik van de fiets.
• Er nu al veel meer gebruik gemaakt wordt van de openbare door fietsers en 

voetgangers.
• Er majeure investeringen gedaan gaan worden in de openbare ruimte van het De

Blauwe Golven (bijna 10 miljoen euro) die niet bijdragen aan het oplossen van de door 
de corona crisis ontstane situatie en de oplossing daarvan daarmee in de weg zitten.



Draagt het college op:
* Planr|en voor het opknappen van de Blauwe Golven aan te passen zodat deze 2 

miljoen euro minder kosten, waarbij het groen behouden blijft.
• De hierdoor vrij komende 2 miljoen euro toe te voegen aan de herstelagenda, het 

onderdeel Anticyclisch investeren, met als expliciet doel het aanpassen van de 
openbare ruimte aan de te verwachten verdere toename van het gebruik door fietsers 
en voetgangers, en als financiering voor de plannen uit de accentnota fiets.

en gaat over tot de orde van de dag
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