Aangenomen, de griffier
Voor: GroenLinks, CDA, Streekbelangen,
PvdA, ChristenUnie-SGP, Het Vechtse
Verbond, Samen Stichtse Vecht
Tegen: Lokaal Liberaal, VVD, PVV

Motie
Reg. Nr. M. 6.8
Agendapunt: 6. Programmabegroting 2022
Onderwerp: Fietsbrug Nieuwersluis in de Nieuwe Wetering
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 9 november 2021,
Constaterende dat:
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

het bruggetje een belangrijke schakel vormt tussen de belangrijke noord-zuid verbinding over
Oostkanaaldijk, langs het Amsterdam Rijnkanaal, onderdeel van het regionaal fietsroute netwerk;
al in de jaren negentig de ouderenwerker/welzijnswerker van de Stichting Welzijn Ouderen
Breukelen (SWOB) aangaf dat dit bruggetje voor met name ouderen met hun fiets meestal niet te
overbruggen was;
de Fietsersbond zich aansloot bij dit pleidooi om van dit steile bruggetje een fietsbrug te maken.
Nu nog belangrijker vanwege de zware E-bikes;
al een aantal jaren geleden geconstateerd is dat deze brug aan vervanging toe is;
uiteindelijk de vervanging van die brug opgenomen werd in het GVVP deel C. “Langzaam
Verkeer”, o.a. in versie 04, maart 2016 op pag. 7: “Fietsvriendelijke brug…..”. Dus een brug met
een langere en daardoor minder steile aanloop;
wethouder en ambtenaren intussen overleg gepleegd hebben met betrokken instanties als
Waternet en Rijkswaterstaat. Uit dit overleg kwam naar voren dat een fietsbrug op deze plek
mogelijk is;
wethouder Klomps, eerder liet weten langs de Raad te moeten vanwege een hoger budget;
de provincie Utrecht voor dit soort projecten een subsidieloket heeft geopend;
GroenLinks en eerder Streekbelangen (in 2018) en het CDA vragen gesteld hebben over de
vervanging. Ook de Fietsersbond in mei van dit jaar gebruik gemaakt heeft van het inspreekrecht;
dat bijna alle partijen op uitnodiging van de Fietsersbond eind mei aanwezig waren op een
bijeenkomst bij deze brug en met eigen ogen konden zien dat het vaak onmogelijk was om via de
brug aan de andere kant te komen. De aanwezigen waren duidelijk: Er is nu lang genoeg gepraat
en er moet nu eindelijk eens wat gebeuren.

Vraagt het College om:
het bruggetje over de Wetering bij Nieuwersluis te vervangen door een fietsvriendelijke brug zoals
vermeld in het GVVP deel C (indien mogelijk vóór het begin van het fietsseizoen). Als er duidelijkheid
is over de exacte plek waar de nieuwe brug zal worden aangelegd zodat er geen sprake is van een
mogelijke desinvestering.

En gaat over tot de orde van de dag

GroenLinks Stichtse Vecht

Tjeerd Schuhmacher

