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Geachte raadsleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 16 juni 2015 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
Fietsvoorziening Van Koersveldweg-noord in Albergen.

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:

 De resultaten van de studie “Vervolgonderzoek Fietsvoorzieningen Van Koersveldweg-
noord voor kennisgeving aan te nemen.

 Om geen fietspad aan te leggen langs de Van Koersveldweg-noord, maar om te kiezen 
voor fietsstroken of suggestiestroken op de rijbaan. 

 Om de dorpsraad van Albergen te informeren over dit besluit middels brief U15.012581.
 Om een definitieve keuze te maken tussen fietsstroken of suggestiestroken op de rijbaan 

van de Van Koersveldweg-noord zodra groot onderhoud op de rijbaan wordt uitgevoerd, 
en bij dit besluit de visie van de dorpsraad te betrekken.

 De gemeenteraad over dit besluit te informeren middels toezending van raadsbrief 
U15.012579.

Korte toelichting
Burgemeester en wethouders hebben een vervolgonderzoek ingesteld ten behoeve van een keuze 
voor fietsvoorzieningen op het noordelijke gedeelte van de Van Koersveldweg in Albergen. Op 
grond van het vervolgonderzoek heeft het college besloten om geen fietspad te realiseren, maar om 
te kiezen voor fietsstroken of suggestiestroken. De maatregelen zullen over enkele jaren worden 
gerealiseerd, tegelijk met de uitvoering van ‘groot onderhoud’.

Nadere toelichting
In de studie “Vervolgonderzoek Fietsvoorzieningen Van Koersveldweg-noord” zijn vier varianten voor 
fietsvoorzieningen beschreven en beoordeeld. Deze vier varianten zijn vergeleken met de huidige 
situatie. In de uiteindelijke beoordeling krijgen fietsstroken op de rijbaan de voorkeur, boven het hand-
haven van de huidige suggestiestroken. De fietspadvarianten scoren allen minder goed. 
Op grond van dit onderzoeksresultaat is besloten dat er geen fietspad wordt gerealiseerd langs de 
Van Koersveld-weg. Wel zullen een groot aantal andere verkeersmaatregelen worden uitgevoerd, 
want daarover is al een besluit genomen. En over één of twee jaar, wanneer er ‘groot onderhoud’ 
wordt uitgevoerd op de Van Koersveldweg, zullen fietsstroken of suggestiestroken op de rijbaan 
worden aangelegd. Het exacte moment van uitvoering is afhankelijk van de schade aan de weg in de 
komende winterperiode(s). Wanneer het ‘groot onderhoud’ wordt uitgevoerd, nemen wij het definitieve 
besluit over fietsstroken òf suggestiestroken op de Van Koersveldweg. Bij dit besluit wordt de visie van 
de dorpsraad betrokken.



Zijn er bijlagen bij deze brief? 
Bij deze brief treft u de volgende bijlage aan:

 I15.023950 (“Vervolgonderzoek Fietsvoorzieningen Van Koersveldweg-noord”)

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die 
de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van 
ons besluit op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te 
nemen.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek - ter Haar. Zij zal uw 
vragen dan aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en 
haar e-mail adres is HJMJ.van.Limbeek@tubbergen.nl

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris de burgemeester

drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers
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 H. van Limbeek en M. Schreijer
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