
  

 

 

 

Aan      : raads- en commissieleden 

Van      :  het college 

Behandeld in de collegevergadering d.d. : 12 oktober 2015 

Onderwerp      : voortgang fietspad langs Heijzenschedijk 

Datum      : 29 september 2015 

Contactpersoon      : Juriaan Donker 

 

Inleiding:  

In de meerjarenbegroting is voor 2017 de realisatie van het fietspad langs de Heijzenschedijk 

opgenomen als onderdeel van het fietspad tussen Moergestel en Haghorst. In de 

collegevergadering van 12 oktober 2015 heeft het college daarover een plan van aanpak 

vastgesteld.  

 

Informatie/besluit college:  

De realisatie van het fietspad langs de Heijzenschedijk staat gepland voor 2017. De jaren 

2015 en 2016 worden gebruikt voor de voorbereiding.  

 

Voordat in 2017 gestart kan worden met de realisatie van het fietspad langs de 

Heijzenschedijk worden de onderstaande stappen uitgevoerd. Niet alles is opeenvolgende, 

werkzaamheden kunnen elkaar overlappen. Bij de stappen 3 ,8 en 10 is uw raad aan zet. 

1. Start onderhandelingen grond verwerven (oktober 2015) 

2. Realisatie tekening fietspad (oktober 2015) 

3. Raadsbesluit begroting 2016, financiële middelen kosten voorbereidingen in     

 2016. 

4. Start wijziging bestemmingsplan (februari 2016) 

5. Bestek en kostenraming (eerste helft 2016) 

6. Aanvragen subsidie (september 2016) 

7. Aanvragen vergunning Waterschap (oktober 2016) 

8. Raadsbesluit begroting 2017 financiële middelen realisatie fietspad  

 Heijzenschedijk, uit algemene reserve.  

9. Start aanbesteding werk fietspad (november 2016) 

10. Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan (december 2016) 

11. Collegebesluit tot verwerven grond (eind 2016) 

12. Grondtransactie (begin 2017) 

13. Gunning werk fietspad (eerste kwartaal 2017) 

14. Realisatie fietspad (tweede helft 2017) 

 

Het kritieke pad in de planning is de grondverwerving. Wanneer een grondeigenaar niet de 

benodigde grond wil verkopen moet er onteigend worden. Het fietspad kan pas gerealiseerd 

worden wanneer alle grond van de gemeente is. De grondtransactie staat voor begin 2017, 

omdat het geld voor het project pas in 2017 beschikbaar is. Ook beroep tegen het 

bestemmingsplan kan het project vertragen. Het college komt niet met een startnotitie voor 

de herziening van het bestemmingsplan, omdat er reeds gesprekken zijn gevoerd met 

aanwonende over grondaankoop en er een duidelijke opdracht ligt om het fietspad in 2017 te 

realiseren. Een herziening van het bestemmingsplan vormt daarvan een onlosmakelijke 

onderdeel. 

 

Commissie/Raadsinformatiebrief



  

 

 

 

 

De scope van het project behelst een vrij liggend tweerichtings fietspad langs de 

noord/oostzijde van de Heijzenschedijk vanaf de gemeentegrens met Hilvarenbeek tot met 

het kruispunt van de Broekzijde met de Donkhorst. Een fietsbrug over de Reusel is daar 

onderdeel van. Het fietspad krijgt geen verlichting conform ons beleid voor fietspaden in het 

buitengebied. Een fietspad langs de Broekzijde verder richting Moergestel vormt geen 

onderdeel van dit plan van aanpak en daarvoor worden verder ook geen werkzaamheden 

verricht. 

 

Draagvlak en communicatie:  

n.v.t. 


