
1. Wat is de exacte hoogte in meters van de fietsbrug in 
het ontwerp, gemeten vanaf het maaiveld van de 
Ringbaan?

2. Wat is de exacte lengte in meters van de fietsbrug in 
het ontwerp, gemeten vanaf beginpunt zijde Molenakker 
tot het aanlandingspunt Laarveld (dan wel vice versa)?

3. Hoe en op welke wijze heeft het college de CROW 
richtlijn ‘ ontwerpwijzer fietsverkeer’ van 13 juni 2016 bij 
het ontwerp in acht genomen?

4. Heeft, en zo ja, hoe en op welke wijze, het college IPV 
Delft betrokken bij de voorbereiding van haar 
besluitvorming over het ontwerp van de fietsbrug?

5. Is het college bij  dit raadsvoorstel uitgegaan van de 
bestaande situatie in 2018 waarin doorontwikkeling van 
Laarveld 3 en 4 niet was voorzien, zo ja, waarom?

6. Is het college uitgegaan van de huidige situatie van 
doorontwikkeling van Laarveld 3 en 4, zo ja hoe en op 
welke wijze, zo nee, waarom niet?

7. Heeft het college ten aanzien van de huidige 
oversteek Hushoven aan de zuidzijde overwogen om 
deze te handhaven en te verbeteren d.m.v. bijvoorbeeld 
het realiseren van snelheidsbeperkende maatregelen, 
zoals het plaatsen van flitspalen en/of het realiseren van 
een verkeersdrempel en/of het verlagen van de snelheid 
voor het verkeer en/of plaatsing van verkeerslichten 



komende uit richting Nederweert - turborotonde, zo nee, 
waarom niet?

8. Heeft het college ten aanzien van de huidige 
oversteek Hushoven aan de zuidzijde overwogen om 
deze te handhaven en te verbeteren d.m.v. bijvoorbeeld 
het realiseren van een fiets/voetgangerstunnel, net zoals 
aan de zijde van Boshoven, zo nee waarom niet?

9. Uitwerking van de bestaande situatie Wiekendreef 
zorgt voor een veilige en minder kostbare ontsluiting 
richting Laarveld 3 en 4 dan de voorgestelde fietsbrug. 
Waarom is de bestaande situatie Wiekendreef - met het 
realiseren van een verbinding naar Laarveld 3 en 4 voor 
zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers 
- in het voorstel niet nader onderzocht c.q. uitgewerkt, 
wat zijn daarvan de redenen?

10. Hoe en op welke wijze heeft het college rekening 
gehouden met de belangen en zienswijzen van direct 
belanghebbende bewoners, gelet op het annuleren van 
de informatieavond van 19 maart 2020?

11.Wat zijn de onderhoudskosten van de fietsbrug? 

12.Zijn er periodieke kosten voor speciaal  onderhoud 
buiten het reguliere onderhoud? 


