23 november 2018
Aan het college van B&W
Betreft: Artikel 38 vragen fietsverbinding en -brug Westergouwe
Geacht college van B&W,
Eind oktober 2018 zou de fietsverbinding tussen de Eurotonde en de fietsbrug naar de Texellaan
worden opengesteld waarmee de fietsveiligheid wordt vergroot. Fietsers hoeven dan niet meer om te
rijden via de Eurotonde, tegen het fietsverkeer in het viaduct van de N207 over te steken, of de N207
zelf over te steken om op het fietspad in de juiste richting te komen.
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Bij een locatiebezoek eind oktober bleek dat het fietspad tussen de Eurotonde en de fietsbrug (gele
lijn) niet is opgeleverd. Wel wordt gewerkt aan de aanleg van de fietsbrug ter hoogte van de
volkstuinen.
Conform artikel 38 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van D66 de volgende vragen:
1. Is deze wijziging in de uitvoering van de plannen door de provincie gecommuniceerd richting
de gemeente? Zo ja, hoe is dit gecommuniceerd. Zo nee, heeft het college aangedrongen op
een verklaring nadat gebleken was dat de werkzaamheden niet conform afspraak waren
uitgevoerd?
2. Voor de veiligheid van de fietsers van Westergouwe naar het centrum is de aanleg van het
eerste deel van het plan (verbinding brug Texellaan en Eurotonde via de zuidzijde van de
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https://www.zuid-holland.nl/@21573/n207-gouda/
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N207) essentieel. Op welke manier voert het college druk uit op de provincie om alsnog zo
spoedig mogelijk tot uitvoering van de toegezegde werkzaamheden over te gaan?
Wat stelt het college voor als tijdelijke oplossing om fietsers, vooral degenen die vanuit
Westergouwe richting de rest van Gouda willen, een veilig alternatief te bieden tot de nieuwe
verbinding is aangelegd?
Kan het college aangeven wat deze vertraging betekent voor planning van de rest van het
project?
Gaat het college deze vertraging communiceren naar de bewoners? Zo ja, hoe?
Is het college het met de fractie van D66 eens, dat de provincie Zuid-Holland op dit dossier
keer op keer steken heeft laten vallen en kunt u aangeven op welke manier u het ongenoegen
van Gouda in de richting van de provincie gaat ventileren?

Ingediend door
Evert Bobeldijk – D66 Gouda

