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Aan het college van Burgemeester en Wethouders
en de raad van de gemeente Hellendoorn
Postbus 200
7440 A E Nijverdal
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Betreft: reactie fietsstructuurplan

Geachte college en raad,

In navolging van Plaatselijk Belang Daarle willen wij als Plaatselijk Belang
Daarlerveen, middels deze brief reageren op de besluiten die zijn genomen in het
"Fietsstructuurplan 2012 - 2025".
Zoals u weet zetten beide Plaatselijke Belangen zich al jaren samen in voor een
veilige fietsverbinding tussen beide kernen.
Ook wij zijn van mening dat de beoordeling van het geplande fietspad Groeneweg Daarlerweg op een aantal punten tekort schiet.
In de eerste plaats is dit het laatste resterende traject dat ontbreekt in de gemeente
om te komen tot een helder en compleet fietspadennetwerk. Dit is een belang rijk
hoofdpunt in het structuurplan waaraan totaal wordt voorbij gegaan.
Ook de score met betrekking tot veiligheid is ons inziens aan de lage kant. Dit is een
80km-weg die door zowel auto- als landbouwverkeer wordt gebruikt. Het is juist deze
combinatie die een zeer onveilige situatie voor fietsers creëert, vooral door
veelvuldige inhaalmanoeuvres van automobilisten.
Verder wordt er, met name door schoolgaande en studerende inwoners van Daarle,
veel gebruik g emaakt van het treinstation in Daarlerveen. Juist ook deze groep willen
we een veilige manier van fietsen aanbieden. Ook dit aspect zien we te weinig terug
in de beoordeling.
Tot slot een niet onbelangrijk punt, dat totaal ontbreekt in de beoordeling, is het
recreatieve aspect. Het is voor Daarlerveen een uitgelezen mogelijkheid om de
passanten van de zojuist geopende passantenhaven een aantrekkelijke fietsroute
aan te kunnen bieden die aansluiting geeft op het bestaande fietsnetwerk richting
bijv. Sallandse Heuvelrug en de rest van de gemeente. Op deze manier kunnen we
het toerisme in Daarlerveen en daarmee de hele gemeente nog verder stimuleren.

Het Plaatselijk Belang Daarlerveen vindt bovenstaande argumenten genoeg reden
om de beoordeling te herzien. We willen u dan ook verzoeken om deze alsnog mee
te nemen in een nieuwe beoordeling, dan wel in de behandeling van dit plan.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Daarlerveen,
Voorzitter
Mark van der Stelt
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