Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 7
Voorstel tot niet honoreren van het
burgerinitatief inzake aanleg fietsbrug N318

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voorgesteld wordt het burgerinitiatief van de bewoners van de Berkenhovestraat en omgeving niet te
honoreren.

Inleiding
In de burgerinitiatief wordt voorgesteld om een fietsbrug ter hoogte van de Ringweg/Berkenhovestraat
aan te leggen.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De Verordening burgerinitiatief gemeente Aalten.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Door de bewoners van de Berkenhovestraat en omgeving is een burgerinitiatiefvoorstel ingediend
voor de aanleg van een fietsbrug ter hoogte van de Ringweg/Berkenhovestraat.
De Verordening burgerinitiatief gemeente Aalten geeft een inwoner van Aalten het recht om een
onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.
De verordening bepaalt dat de raad een burgerinitiatief op de agenda plaats voor zijn eerstvolgende
vergadering na de datum van indiening van het initiatief, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde
een geldig verzoek is ingediend. Er moeten tenminste twee weken liggen tussen de dag van indiening
en de dag van de vergadering. Het verzoek is tijdig voor deze raadsvergadering ingediend.
Ingevolge de verordening moet het initiatief door tenminste 30 initiatiefgerechtigden worden
ondersteund. Het verzoek is ingediend door 1 initiatiefnemer en tenminste 30 medeondertekenaars.
Het initiatief wordt dus voldoende ondersteund en voldoet aan de criteria zoals gesteld in de
verordening.
Het college heeft middels raadsmededeling 110-2019 uitgebreid gereageerd op het burgerinitiatief.
Het advies van het college is om geen nieuw onderzoek te starten naar de realisatie van een
eventuele fietsbrug omdat daar geen aanleiding voor is en het fysiek onhaalbaar is om een
aantrekkelijke fietsbrug te realiseren welke ook in de directe omgeving past. Verwacht wordt dat de
kosten/baten verhouding compleet onevenredig is. De verwachting is dat een investering in een
doorgaande fietsverbinding langs de N318 veel meer positieve effecten oplevert op het gebied van
veiligheid, comfort en directheid, dan de realisatie van een fietsbrug.
Voorgesteld wordt het advies van het college zoals weergegeven in de raadsmededeling over te
nemen en het burgerinitiatief derhalve niet te honoreren.
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Alternatieve beleidskeuzes
Onderzoek naar de realisatie van een eventuele fietsbrug starten.

Financiële consequenties
--

Participatie en Communicatie
--

Vervolgstappen inclusief tijdpad
RTG 3 september 2019
Raad 17 september 2019

Bijlagen
Diversen

Aalten, 12 augustus 2019

De Griffier

De voorzitter

M.A.J.B.

mr. A.B. Stapelkamp

De raad van de gemeente Aalten
de voorzitter en griffier van de gemeenteraad 12 augustus 2019;

gelet op het bepaalde in de Verordening burgerinitiatief Aalten

BESLUIT

het burgerinitiatief van bewoners Berkenhovestraat en omgeving te Aalten, overeenkomstig
raadsmededeling 110-2019 van het college van burgemeester en wethouders, niet te honoreren.

AALTEN, 17 september 2019
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

