Schriftelijke vragen Statenfractie PvdA

Onderwerp: Snelfietspad Eindhoven - Helmond
17-8-20
Geacht College,
Er wordt al sinds de jaren ’90 gepraat over de realisatie van een snelfietspad tussen de stations van Eindhoven
en Helmond. Dit fietspad moet ervoor zorgen dat er meer mensen de auto laten staan en op de (elektrische)
fiets naar hun werk in Eindhoven of Helmond gaan. De realisatie van dit fietspad is daarmee superbelangrijk
om de bereikbaarheid binnen de regio Eindhoven-Helmond te verbeteren.
Gelukkig wordt er met steun van de provincie de laatste jaren ook echt gewerkt aan de realisatie van de
snelfietsroute. De gemeente Helmond heeft inmiddels het hele tracé op haar grondgebied aangelegd en
realiseert op dit moment zelfs een extra fietsbrug over het kanaal om het centraal station beter op het
fietspad aan te sluiten. De ontbrekende schakel in het tracé ligt in de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo.
De geschiedenis inzake de planvorming over dit fietspad is lang en er is al vele malen vertraging opgetreden.
Op 28 januari 2020 heeft u ons (in antwoord op onze Statenvragen) geïnformeerd dat het tracé niet in 2020,
maar pas in 2021 zal worden afgerond. De PvdA Statenfractie stelt gezien de vele vertragingen elk half jaar
vragen over de voortgang van de realisatie, tot gedeputeerde Van der Maat het gehele tracé heeft geopend.
1. Wordt de planning omtrent de realisatie van het snelfietspad Eindhoven – Helmond conform uw
beantwoording van onze Statenvragen uit januari 2020 gehaald? (grootste deel route gerealiseerd
in 2020, delen van de route in Nuenen en Eindhoven in 2021)
2. Is er al voortgang in het afsluiten van een van de spoorwegovergangen t.b.v. de realisatie van de
fietsroute?
3. Is er sinds de beantwoording van onze vorige Statenvragen voortgang geboekt in de
grondverwerving t.b.v. de realisatie van het tracé?
4. Zijn er planologische besluiten (zoals bestemmingsplanwijzigingen en omgevingsvergunningen) in
voorbereiding? Zo ja, wanneer worden deze genomen door de bevoegde gezagen (gemeenten
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen)?
5. Is de situatie met de Japanse Duizendknoop in op het tracé in de gemeente Eindhoven al
gesaneerd? Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren?
6. Kunt u ons informatie verstrekken over de situering van het tracé in de gemeente Eindhoven? Komt
er een vrijliggende (snel)fietsroute beschikbaar vanaf de aansluiting op het tracé in de gemeente
Nuenen tot het centraal Station in Eindhoven?
Met hartelijke groet,
Stijn Smeulders

