Aan: het College van Burgemeester en wethouders gemeente Hoeksche Waard
Van: dorpsvereniging Piershil
dd.: 2 oktober 2019
betreft: tracé Tiengemeten-fietspad

Met deze brief wil de dorpsvereniging Piershil u laten weten dat wij absoluut niet blij zijn
met het vervolg van het “Tiengemeten – fietspad”. Niet met de tot nu toe gevolgde
procedure en niet met de inhoud.
Daar waar in elk gemeentelijk beleidsplan te lezen is dat de gemeente hecht aan
participatie van en samenwerking met in- of bewoners is de ervaring rond dit fietspad heel
anders.
Een inloopavond eind augustus (nog min of meer in vakantietijd) waar inspraak en invloed
al niet meer mogelijk bleek. Tracé en uitvoering blijken al vast te liggen, behandeling in de
raad lijkt een hamerstuk.
Inhoudelijk zijn we eveneens zwaar teleurgesteld.
We zijn het eens met de door de bewoners per brief ingediende bezwaren (een goed in
het landschap passend “karrenspoor” waar recreatief fietsen mogelijk is en veel wordt
gewandeld moet je niet inwisselen voor een ca 3 m breed geasfalteerd pad). We vinden
bovendien het argument dat er nog zoveel onzeker is over het vervolg dat het weinig
efficiënt lijkt nu dit deeltracé aan te leggen, zeer steekhoudend.
Het nu voorgestelde tracé past niet in de doelstelling niet meer asfalt aan te leggen, maar
een beter gebruik te maken van bestaande routes en mogelijkheden.
Het is een jammerlijk gemiste kans een aantal problemen samenhangend aan te pakken.
Wij vragen ons serieus af voor wie dit fietspad wordt aangelegd:
. niet voor de naar-school-fietser, die moet van dorp naar dorp;
. niet voor de recreatieve fietser, ook voor hem/haar is het afwisselender af en toe door
een dorp te fietsen, zo mogelijk voorzien van horeca of bevoorradingsmogelijkheden;
. niet voor de snelfietser, er is voorlopig te weinig duidelijk over het vervolg;
. niet voor de inwoners, die zijn een waardevolle wandelmogelijkheid kwijt.
Als dorpsvereniging van Piershil hebben we dit onderwerp op de agenda van onze
openbare vergadering dd 17 oktober gezet en we verwachten ook daar nog opmerkingen
en ideeën van inwoners te ontvangen die kunnen leiden tot een algemener gedragen
voorstel.
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Onderdeel van ons eigen voorstel is oa. het aanleggen van een voet- en
fietspadverbinding tussen de Noordpoldersekade en de Molendijk, ten noordwesten van
ijsbaan en voetbalvelden. Ook dat idee willen we inbrengen in deze vergadering.
We doen dan ook met klem een beroep op u, niet tot een snelle uitvoering van dit tracé
over te gaan, maar in overleg met betrokkenen en andere geinteresseerden opnieuw naar
het plan te kijken en bereid te zijn tot daadwerkelijke aanpassingen.
We zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.
Namens de dorpsvereniging Piershil
Anneke Onderdelinden
Kade 12
3265 AA Piershil
Email: onderdelindenanneke@gmail.com

Dit bericht wordt per mail verzonden aan bestuur@gemeentehw.nl en komt (volgens telefonische informatie
van de gemeente) ook terecht bij alle raadsleden.
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