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Aan de voorzitter van de raad 
Steller van de vragen: 
Jaap Staman (D66); Wouter van der Berg (SGP) 

Onderwerp: Fietsverbinding langs het spoor Schalkwijk 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
In de mobiliteitsvisie staat dat er in 2017/2018 een extra fietsverbinding langs het spoor tussen de kern 
van Schalkwijk en de pont naar Culemborg zal komen. Inmiddels is de voorbereiding gaande, en was 
er op 27 september 2018 een vervolgbijeenkomst voor bewoners over de fietsverbinding. Onder de 
bezoekers was nog veel onduidelijk en weinig draagvlak. 
 
Wij hebben over de fietsverbinding de volgende vragen: 
 

● Welke tijdlijn wordt gehanteerd? Hoe komt het dat er vertraging is opgelopen ten opzichte van 
de planning zoals hij beschreven staat in de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk? 

● Er zijn veel zorgen geuit tijdens de bewonersavond. In een mail aan de bezoekers van deze 
avond is aangegeven dat de gemeente nader onderzoek gaat doen. Waar richt dit onderzoek 
zich precies op en wanneer verwacht u de resultaten? 

● Bewoners van Schalkwijk maken zich zorgen over de sociale veiligheid van fietsers over de 
nieuw aan te leggen fietsverbinding. Hoe wordt dit meegewogen in de afweging over de 
fietsverbinding? 

● Hoe reflecteert u op de bewonersparticipatie rond dit proces en de ambities die het college 
daarmee heeft? 

● Ook zijn er zorgen over de gevolgen van een nieuwe fietsverbinding voor direct omwonenden. 
Hoe speelt dit aspect mee bij de keuze voor een van de varianten? 

● Wat zijn de beoogde kosten voor het totale project, wie betaalt wat, en moeten er 
grondeigenaren uitgekocht worden? 

● In een artikel in De Gelderlander van 27 juni 2018 is te lezen dat het te kostbaar is om de oude 
boogbrug bij Vianen in te zetten als fietsbrug. De gemeenten Culemborg, Houten, Prorail en de 
provincies Utrecht en Gelderland gaan nu een andere oplossing zoeken voor het realiseren 
van een fietsverbinding over de Lek. Hoe staat het met deze zoektocht? 

● Hoe ziet na het vaststellen van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk het 
besluitvormingsproces rond de verschillende projecten eruit? Hoe en wanneer heeft de raad 
nog inspraak rond de verschillende projecten uit deze Mobiliteitsvisie? 
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