
 

 

 

 
 

 

 
Moergestel, 14 oktober 2015 

 

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Oisterwijk 

 

 

 

Betreft: Vragen ex art. 34 Reglement van Orde over Fietspad Haghorst 

 

 

 

Geacht College, 

 

 

In uw raadsinformatiebrief van afgelopen week geeft u aan dat u aan de slag gaat met het fietspad 

van Moergestel naar Haghorst. Dat vinden wij als PGB fantastisch nieuws! Toch roept de 

informatiebrief bij ons een aantal vragen op. Ten eerste omdat u uw onderzoek uitsluitend beperkt 

tot het gedeelte langs de Heizenschedijk (en niet Heijzenschedijk!) en dus niet langs de Broekzijde. 

Maar daarnaast omdat u aangeeft pas in 2017 te kunnen starten met realisatie, omdat dan het 

budget pas beschikbaar is. En ten derde omdat Inge v/d Boer met haar crowdfunding bewezen 

heeft dat er draagvlak is vanuit de omgeving voor de realisatie van het fietspad. Dat levert de 

volgende vragen op: 

 

1. Waarom beperkt u het onderzoek uitsluitend tot het gedeelte Heizenschedijk? Eerder is in de 

raad toch afgesproken dat u ook zou onderzoeken of er meteen een fietspad gelegd kan worden 

langs de Broekzijde, omdat met subsidie wellicht het hele traject voor nagenoeg hetzelfde budget 

zou kunnen worden aangelegd? Dan zou de raad op een later moment een keuze kunnen maken 

voor ofwel het gehele traject, ofwel een gedeelte daarvan. 

 

2. Als het mogelijk is om het fietspad eerder te realiseren (al in 2016), bent u dan van plan om 

eerder naar de raad te komen met een voorstel om daarvoor budget vrij te maken vanuit de 

algemene reserve? 

 

3. U geeft aan dat realisatie mede afhankelijk is van de verkoop van de gronden door de 

eigenaren. Uit eerdere berichten hebben wij begrepen dat Fietsdorp Moergestel en omwonenden 

daarbij graag de helpende hand bieden. Dat blijkt ook wel uit de crowdfund-actie van Inge v/d 

Boer. Bent u van plan om in dit traject in het kader van burgerparticipatie samen met al deze 

mensen op te trekken, zodat het fietspad echt voor en door de gemeenschap wordt gerealiseerd? 

 

De fractie van Partij Gemeente Belangen ziet uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de Fractie van Partij Gemeente Belangen (PGB), 

 

 

 

Carlo van Esch (Fractievoorzitter) 

 


