‘s-Hertogenbosch, 12 maart 2021
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: veiligheid snelfietsroute F59
Geacht college,
Op 9 september 2019 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van snelfietsroute F59 ’sHertogenbosch – Oss. Aanleiding was het Testrapport Fietssnelwegen van de ANWB en een brief van de
Dorpsraad Nuland, die op eerdergenoemd traject diverse knelpunten signaleerde. Naar aanleiding van de
beantwoording heeft de CDA fractie op 3 december vervolgvragen gesteld.
Tijdens de behandeling van het statenvoorstel 80/20A Beleidskader Mobiliteit “ Koers 2030” heeft de CDA fractie
oa de vraag gesteld:

De F59 een pilot geweest, uit evaluaties (ANWB) en gesprekken blijkt dat we met eenvoudige
maatregelen de veiligheid, comfortabel en aantrekkelijkheid kunnen vergroten

Is GS bereid om op basis van deze lessen, de aanbevelingen uit de rapportage van de ANWB nog eens
goed naar de F59 te kijken en zijn ze bereid om een bijdrage te leveren aan verbeteringen aan de
infrastructuur.
Gedeputeerde staten heeft hier positief op gereageerd
Vraag 1:
Kan Gedeputeerde Staten aangeven welke stappen ondernomen zijn om de veiligheid van de F59 te verbeteren?

9 februari 2020 hebben we gelezen in het BrabantsDagblad dat een snellen meetfiets het snelfietspad F59 in
beeld brengt. Voor een pilot op de F59 tussen Oss en Den Bosch is door de provincie een heus fietsend
datacentrum gebouwd. Het experiment moet op termijn helpen om de veiligheid op fietspaden in het hele land te
vergroten. Naar aanleiding hiervan hebben we een aantal vragen:
Vraag 2:
Zijn de resultaten van dit experiment al bekend?
Vraag 3:
Zo ja kunnen we de resultaten ontvangen? Zo nee wanneer zijn de resultaten wel bekend?
Vraag 4:
Een van de doelen van dit experiment was om de fietspaden veiliger te maken, wat is de conclusie mbt de F59?
Vraag 5:
Wat doet de provincie met de uitkomsten van deze analyse ?
Vraag 6:
Welke punten uit deze analyse kunnen we gebruiken om aandacht te vragen voor de gewenste verbeteringen ?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Coen Hendriks

