Aan de Gemeenteraad van
Hoogeveen

DATUM
ONDERWERP
ONS NUMMER

14 november 2019
Aanbieding Fietsnota
<Ons nummer>
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u de Fietsnota aan. De Fietsnota is een nadere uitwerking van
het fietsbeleid zoals dat de Mobiliteitsvisie 2017-2026 is opgenomen. De fietsnota
wordt u ter vaststelling aangeboden. Daarnaast ontvangt u ter kennisname, het
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en het Wegenbeheersplan.
Zowel de fietsnota als het uitvoeringsprogramma zijn interactief tot stand
gekomen. Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd waarin inwoners,
belangenorganisaties, ondernemers en ander belangstellenden hun mening en
wensen kenbaar konden maken over het verkeer in Hoogeveen. Daarnaast hebben
leerlingen van het Alfacollege op ons verzoek een fietsmarkt georganiseerd, waar
scholieren, inwoners en andere belanghebbenden hun input konden leveren
rondom het thema ‘Fietsen in Hoogeveen’. Ook is er een aantal maanden een
website actief geweest, waarop de inwoners van Hoogeveen hun wensen en
klachten en oplossingsrichtingen op het gebied van mobiliteit konden aangeven.
En ook intern is afgestemd met en input opgehaald bij de verschillende
beleidsdisciplines.
Al de geleverde input is meegenomen bij het opstellen van de fietsnota en het
uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie. Helaas heeft het vervolgens lange tijd
geduurd voordat wij u de definitieve documenten konden overhandigen. Dat heeft
meerdere oorzaken. Allereerst was er de collegewisseling en speelden er
belangrijke grote dossiers die de hoogste prioriteit moesten krijgen.
Vervolgens moest ook het Wegenbeheersplan worden herzien en vanwege de
nauwe samenhang die dit plan heeft met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en
de Fietsnota is er voor gekozen een koppeling te maken tussen deze documenten.
Dit met het oog op het slim faseren en effectief inzetten van financiële middelen.
Afgelopen voorjaar hebben wij uw raad over de genoemde documenten
geïnformeerd in een thema-avond mobiliteit en is u toegezegd dat de stukken
spoedig ter besluitvorming en ter kennisname zouden worden toegestuurd.
Vanwege de perikelen rondom de bezuinigingen en de begroting en de grote
werklast van de organisatie konden we deze belofte niet nakomen. Toen wij in
november de stukken compleet hadden en deze u wilden voorleggen, was de
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raadsagenda voor de rest van het jaar vol en moest de behandeling in de raad
worden uitgesteld tot in het nieuwe jaar.
Met enige gêne voor de lange proceduretijd, zijn wij toch verheugd dat wij u nu de
stukken kunnen aanbieden en hopen op een voorspoedig besluitvormingsproces.
Met vriendelijke groet,

College van B&W

