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VVD

D66

* Meer aandacht voor
fietsveiligheid in
Moordrecht;
*Onveilig ervaren (fiets-)
oversteekplaatsen
aanpakken.

* Fietsroutes worden goed
aangegeven en veilig te
gebruiken;
*
Fietsersveiligheid gaat
vóór op meer asfalt en
doorstroming van
autoverkeer.

NEZ

CU/SGP

PvdA/GL

CDA

SP

De fietsveiligheid moet
verbeterd worden

Aanpak van de top-20 van
veiligheidsknelpunten voor
fietsers. Beter onderhoud
en uitbreiding fietspaden.

Veilige fiets- en
wandelroutes naar
scholen, winkels en
voorzieningen

* Fietspaden zoveel
mogelijk bladvrij houden in
de herfst;
*
Constante monitoring fiets
en voetpaden op onveilige
situaties; * Blijven
doorzetten van de acties
met de politie en Veilig
Verkeer Nederland zoals bv
fietsverlichtingscontrole

Fietsparkeerplaatsen

Voldoende
fietsenstallingen.

Item
Veiligheid

Fietspromotie

Betere fietsverbindingen

Ruimte voor de fietser

Snelfietsroute

Fietssnelweg R'dam-Gouda Aanleg fietssnelwegen is
door Restveengebied
een optie.

E-bikes

Oplaadpunten voor fiets

De fietsinfrastructuur
wordt verbeterd.

Verbindingen

Fietsen wordt
gepropageerd en parkeren
wordt waar mogelijk
(extra) gefaciliteerd.

In 10 jaar komt er 100 km
fietspad bij.

Maatregelen die het
fietsgebruik verhogen

Inzetten op minder
energieverbruik voor
mobiliteit door het fietsen
te bevorderen boven
autorijden

* Bij het plannen van
nieuwe wijken en
projectplannen fietspaden
als volwaardige wegen
zien.

Veer Moordrecht-Gouda
voor minimaal voetgangers
en (brom-)fietsers
behouden

* Fietsers aanmoedigen
fietspaden te gebruiken
waar mogelijk;
* Eenduidige
voorrangsregels voor
fietsers binnen de
bebouwde kom;
*
Veerpont MoordrechtGouda blijft bestaan
Verbinding aanbrengen
tussen recreatie-gebieden
door de aanleg van fietsen wandelpaden tussen
Hitland, Eendrachtspolder
en Rottemeren.

Recreatiegebieden goed
ontsloten en per fiets
bereikbaar.

Recreatie

Snelfietspaden

Meer mogelijkheden voor
opladen in de openbare
ruimte.

Duurzaamheid

Overige

Een snelfietspad tussen
Rotterdam en Gouda is
een must

* Uitbreiding van
fietsenrekken bij
winkelcentra NS station en
drukke inzetten
plekken; op de
Blijven
snelfietspad Gouda Rotterdam
Oplaadpunten voor E-bikes
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Het uitbreiden van
recreatieve routes. In
Zuidplas en omgeving
moeten goede wandel-,
fiets- en vaarroutes zijn

