
 

Raadsvoorstel  

Team:  

Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie 

Steller: Desiree Spies 

d.spies@sliedrecht.nl 

Portefeuillehouder: 

Ton Spek 

Onderwerp:  

Kredietaanvraag Fietspad Achterom 

 

Openbaar: Ja Afdoening motie en/of toezegging: 

Is hiermee een motie afgedaan?  

Nee 

Is hiermee een toezegging afgedaan? 

Nee 

Zaaknummer: 

2021-0141803 

Fatale termijn: 

Bestuurlijke route: 

College van burgemeester en wethouders 

Gemeenteraad Oordeelsvormend Sliedrecht 

Gemeenteraad Besluitvormend Sliedrecht 

PFO: 

 

Planning: 

26 oktober 2021 

November 2021 

14 december 2021 

 

 

 

Pfo Ton Spek 

Bijlagen 

 

1. Fases fietsverbinding station Sliedrecht - dorpscentrum 

2. Begrotingswijziging Fietspad Achterom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderwerp 

Kredietaanvraag Fietspad Achterom. 

Beslispunten 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Een krediet van € 250.000 ten behoeve van de realisatie van het fietspad Achterom beschikbaar te 

stellen. 

2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

Samenvatting voor de raad: 

De fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum is onderdeel van het Hoofdnet fiets 

en kan beter zichtbaar worden gemaakt. Op de Stationsweg zelf is binnen het bestaande profiel geen 

fysieke ruimte om de inrichting van de weg te verbeteren ten behoeve van fietsverkeer. De 

fietsverbinding loopt daarom via het Achterom langs de begraafplaats. Door deze verbinding beter 

zichtbaar maar ook aantrekkelijker te maken, met name voor onbekend fietsverkeer, zal het gebruik 

toenemen. 

In het college uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 is als doel onder kopje 11. Mobiliteit 

opgenomen: de fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) is 

veiliger en duidelijker. In het CUP 2018-2022 is € 250.000 begroot voor dit project. 

In de afgelopen maanden heeft de gemeente het fietspad aan de Stationsweg-noord en Goeman 

Borgesiusweg-west aangepakt. Om de fietsverbinding goed aan te sluiten op het dorpscentrum gaan 

we ook de fietsverbinding langs het Achterom aanpakken. Gelijktijdig wordt er een fietspad 

gerealiseerd langs het voorplein van de begraafplaats. 

Inleiding 

Op 16 mei 2017 is het Verkeers- en Mobiliteitsplan Sliedrecht 2017-2040 vastgesteld door de raad.  

Hierin staat opgenomen dat de Stationsweg voor fietsers geen veilige en zichtbare verbinding biedt. 

Hoewel het Achterom (de parallelweg tussen de Stationsweg en de begraafplaats) onderdeel is van 

het Hoofdnet Fiets, is de zichtbaarheid (vooral voor lokaal onbekende fietsers) en de fietsveiligheid 

nog niet optimaal. Tevens eindigt de fietsverbinding op de parkeerplaats van de begraafplaats, en kan 

dat vermenging van (brom)fietsverkeer met begrafenisstoeten en parkerende bezoekers van de 

begraafplaats in de hand werken.  

In het college uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 is het veiliger en duidelijker maken van de 

fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) opgenomen. In het 

CUP 2018-2022 is hiervoor € 250.000 begroot. Het gehele project komt in aanmerking voor subsidie 

vanuit het programma fietsen van de provincie Zuid-Holland. 

Dit project is in twee fasen opgedeeld, in de bijlage zijn de fasen aangegeven. Ook is werk met werk 

gemaakt vanuit het onderhoudsprogramma wegen. Fase 1 betrof het verbeteren van het fietspad 

parallel aan Stationsweg-Noord, de aanleg van een nieuwe fietsbrug en het verbeteren van de 

Regionale Fietsverbinding Dordrecht-Gorinchem; hier ontbrak bij de oversteek van de Stationsweg  in 

oostelijke richting een stuk fietspad. Deze fase is afgelopen zomer uitgevoerd. 

Fase 2 betreft het ombouwen van het Achterom tot fietsstraat. Gelijktijdig wordt er een fietspad 

gerealiseerd langs het voorplein van de begraafplaats. De planning van deze fase hangt nauw samen 

met de westelijke uitbreiding van de begraafplaats. Aanleg van de fietsverbinding vindt plaats na het 

plaatsen van de damwanden ten behoeve van die uitbreiding. 

Deze kredietaanvraag geldt voor fase 2 van het project. 

Beoogd effect 



De fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) is veiliger en 

duidelijker. 

Argumenten 

1.1 De fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) is onderdeel 
van het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 

In het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 (vastgesteld op 16 mei 2017) is het veiliger en 

zichtbaarder maken van de fietsroute tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum opgenomen. 

1.2 De fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) is opgenomen 
in het CUP 2018-2022 

In het CUP 2018-2022 is het veiliger en zichtbaarder maken van de fietsroute tussen station Sliedrecht 

en het dorpscentrum genoemd als één van de concrete maatregelen ter optimalisatie van de 

fietsveiligheid onder kopje 11. Mobiliteit. 

Kanttekeningen / Risico’s 

Geen. 

Financiën 

De totale projectkosten van het fietspad vanaf het Stationsplein tot de Thorbeckelaan bedragen  

€ 1.150.000. Hiervan is reeds € 475.000 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor de 1e fase.  

Het budget voor de 2e fase (€ 250.000) en de ontvangen subsidie (€ 425.000) van de provincie 

ZuidHolland wordt hier met behulp van de bijgevoegde begrotingswijziging aan toegevoegd. 

De dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de 2
e
 fase worden gedekt vanuit de 

CUPmiddelen die hiervoor gereserveerd zijn. De ontvangen subsidie wordt direct in mindering 

gebracht op de projectkosten, waardoor er geen extra kapitaallasten ontstaan. 

• Wet- en regelgeving / Juridische zaken 

- 

• Duurzaamheid 

Het project levert een bijdrage aan bevordering van fietsgebruik binnen de gemeente.  

• Inclusiviteit 

Ten aanzien van de inclusieve samenleving levert de fietsverbinding een sociaal veilige maar ook 

verkeersveilige ontsluiting voor het fietsverkeer van Sliedrecht. 

• Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit  

Naar verwachting start de uitvoering van fase 2 van het project in het 2e kwartaal van 2022, en vindt 

oplevering plaats in het 3e kwartaal van 2022. 

Communicatie / Participatie 

Het participatieproces is in nauw overleg met de afdeling Communicatie vormgegeven. Hierbij zijn 

informatieavonden met betrekking tot de uitbreiding van de begraafplaats gecombineerd. 

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) 

Niet van toepassing. 

 

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding 



- 16 mei 2017: vaststelling Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 

- 14 november 2017 (beeldvormende raad) 

- Oktober 2018: vaststelling college uitvoeringsprogramma 2018-2022 met reservering voor 

verbetering fietsverbinding tussen station Sliedrecht en dorpscentrum. 


