Motie
Onderwerp

:

Fietsverbinding Brede School Oost

Aard motie

:

Vreemd aan de orde van de dag

M.b.t. raadsvoorstel

:

Kaderbrief 2023 Land van Cuijk

Nummer raadsvoorstel

:

RIS 2022-R-109

Datum raad

:

7 juli 2022

Agendapunt raad

:

15

Nummer motie

:

RIS 2022-M-25

Constaterende dat
- de raad van de voormalige gemeente Grave de bestemmingsreserve voor een
veilige verbinding over de Raam naar de Brede School Oost in stand heeft
gehouden
- de urgentie voor een veilige fietsverbinding naar de Brede School Oost
onderschreven wordt door de ouderraden, medezeggenschapsraden, directies en
schoolkoepels van zowel de Hartenaas als de Sprankel en zij dit door middel van
een brief kenbaar gemaakt hebben (zie bijlage a);
- er bijna unaniem door de raad van de voormalige gemeente Grave voor de motie is
gestemd om de brug naast de bestaande Stoofbug te realiseren;
- in het veiligheidsadvies van Bureau Kragten deze aanpassingen ook geadviseerd is
(zie bijlage b);
- het plan Visioterrein in Grave binnenkort ook ontwikkeld gaat worden;
- er een gasleiding aanwezig is op de geplande locatie die verplaatst dient te
worden;
- de V85 snelheid op de Stoofweg ter hoogte van de Raam 61km/uur is zoals blijkt
uit het veiligheidsadvies van Bureau Kragten;
Overwegende dat
verkeersveiligheid, met name ten aanzien van voetgangers en fietsers belangrijk
is;
de fietsverbinding over de Raam nog steeds als een essentiële voorwaarde wordt
gezien voor een veilige verbinding naar de Brede School Oost vanuit Grave West
en de Stoof;
onduidelijk is of er subsidie verkregen kan worden;
onderdeel van de ontwikkeling van het Visioterrein een fietsverbinding is van het
centrum naar de Brede School Oost;
een alternatieve locatie voor een fiets- en voetgangersbrug, op enige afstand van
de Stoofweg, op deze verbinding kan aansluiten;
deze oplossing wellicht goedkoper is en binnen het beschikbare krediet past;
met de keuze voor een alternatieve locatie we geen hinder/vertraging
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-

ondervinden in verband met het verplaatsen van de gasleiding (zie antwoord
college RIS 2022-RIB-43);
er bij de alternatieve locatie minder infrastructurele aanpassingen nodig zijn;
een extra oversteekmogelijkheid van de Raam nieuwe kansen voor ommetjes in
deze groene long van Grave biedt;

Verzoekt het college
1. te onderzoeken of een alternatieve locatie voor een brug over de Raam een
betere oplossing is mede gezien de ontwikkeling van het Visioterrein;
2. in overleg te treden met de schoolbesturen van de Brede School Oost en het
Merletcollege;
3. de aanleg van een brug over de Raam toe te voegen aan het ontwikkelplan voor
het Visioterrein of indien er geen alternatieve locatie is op de oorspronkelijke plek
net buiten het gasleiding tracé;
4. De beschikbare reserve daarvoor in stand te houden en dit als voorstel aan de
raad voor te leggen;
5. te onderzoeken of er co-financieringsbronnen, zoals bijvoorbeeld provinciale
subsidie mogelijk zijn.
Toelichting
Bij deze motie horen de volgende bijlagen:
a. brief ouderraden, medezeggenschapsraden, directies en schoolkoepels van zowel
de Hartenaas als de Sprankel;
b. veiligheidsadvies van Bureau Kragten.
Indiener(s)
Bannink, LPG
Martens, CDA
Pluk, Team Lokaal
Van Heeswijk, Liberaal LVC

Besluit raad
( X ) aangenomen met 34 stemmen voor en 0 stemmen tegen
( ) verworpen met stemmen tegen en stemmen voor
( ) ingetrokken
Richard van der Weegen
griffier
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