
 

 

 

 

 

 

 

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

 

 

 

Betreft: art 33 vragen ‘voortgang en draagvlak fietssnelweg F59’ 

 

20 juli 2015 

 

Geacht College, 

 

 

In de commissie ROB is 21 april gesproken over de F59 en zijn er vragen gesteld over het draagvlak bij 

de dorpsraad Nuland. De wethouder zegde toe met de dorpsraad in gesprek te gaan en in zijn brief 

van 13 mei 2015 deed hij hier verslag van. De brief wekte de indruk dat tijdens de gevoerde 

gesprekken de dorspraad geen bezwaren meer zou hebben en het draagvlak derhalve aanwezig was. 

Zo valt in de brief onder andere te lezen dat misverstanden en onduidelijkheden zijn opgehelderd en 

de dorpsraad vertrouwen heeft in een veilige fietsroute en tevreden zou zijn met de uitkomsten van 

het overleg. 

 

Inmiddels heeft de PvdA fractie vernomen dat dit allerminst het geval is. De eerder aangedragen 

argumenten zijn nog steeds aan de orde, maar de dorpsraad heeft begrepen dat het een gelopen 

race is en de Provincie geen ruimte zou geven. 

 

Inmiddels hebben wij als raadsleden ook een brief ontvangen van de wijkraad Rosmalen Oost 

(Kruisstraat) waarin eveneens zorgen worden geuit over de voorgestelde route en bedenkingen bij 

het gelopen proces daar waar wordt gesproken over overeenstemming met de dorpsraad Nuland (en 

wijkraad Oost). 

 

Dit leidt voor de PvdA fractie tot de volgende vragen: 

 

1. Waarom wekt u in uw brief van 13 mei de suggestie dat de dorpsraad akkoord is met het 

gekozen tracé, terwijl dit niet het geval is? 

2. Hoe komt het dat de wijkraad Oost (Kruisstraat) niet eerder is betrokken en nu het verwijt 

krijgt (aldus de brief van de wijkraad) dat ze te laat zijn? Vindt u dat geen 

verantwoordelijkheid van u? 

3. Op welke wijze worden de argumenten van de wijkraad Rosmalen Oost (Kruisstraat) 

meegenomen? 

4. In uw brief van 13 mei geeft u aan extra veiligheidsmaatregelen te gaan treffen. Heeft u 

inzicht in de extra kosten die dit met zich meebrengt? Wie gaat dit betalen? 

 

In uw brief van 13 mei geeft u aan dat er geen nieuwe argumenten zouden zijn om uw standpunt te 

wijzigen. Tijdens de bijeenkomst met de dorpsraad werd echte rook aangegeven dat de Provincie 

niet bereid zou zijn aanpassingen te doen. 

 

5. Bent u het met de PvdA eens dat de reeds bestaande argumenten voldoende zijn om nog 

eens naar het voorkeurstrace te kijken? 



6. Klopt het dat de Provincie niet meer open staat voor een andere afweging? Zo ja, heeft u 

sinds het aantreden van een nieuw Provinciebestuur nog gesproken met de Provincie? 

7. Bent u het met de PvdA eens dat gelet op de bezwaren van de dorpsraad Nuland, wijkraad 

Rosmalen Oost (Kruisstraat) en vele bewoners dat er geen sprake is van breed draagvlak? 

8. Bent u bereid alvorens de definitieve aanbesteding een heroverweging te doen in overleg 

met betrokken partijen teneinde het gewenste draagvlak te verkrijgen? En bent u bereid 

voor er onomkeerbare besluiten worden genomen de gemeenteraad de mogelijkheid te 

bieden bedenkingen te uiten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

      

Jeroen Weyers – PvdA 


