
 Aan de leden van de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief  40 Ruimtelijke Ordening en Verkeer  

 

Helmond, 16 april 2013 Ons kenmerk: 1399001657       Doorkiesnr.: 587742 

Onderwerp: actieplan fiets 2013 Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

In oktober 2009 is het fietsbeleidsplan  ‘Niet voor niets op de fiets’ door de gemeenteraad vastgesteld. 
In het fietsbeleidsplan staat het beleid beschreven dat de gemeente volgt om het fietsklimaat in Helmond te  
verbeteren. De gemeenteraad heeft hierbij als inspanningsverplichting opgelegd dat het aandeel fiets in de 
modal split jaarlijks met circa 1% moet groeien. 
De fiets kan in Helmond een prima alternatief zijn voor de auto draagt tevens bij aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit en het bevorderen van onder andere de bereikbaarheid van de stad en de gezondheid van de 
Helmonders. 
Het college heeft onlangs het nieuwe actieplan Fiets 2013 vastgesteld. In dit plan worden de maatregelen 
beschreven die uitgevoerd moeten worden om het fietsklimaat in Helmond verder te verbeteren. Basis voor 
dit actieplan vorm het fietsbeleidsplan. In het actieplan is naast de aanleg/verbetering van fietspaden ook  
aandacht voor bijvoorbeeld stallingsvoorzieningen en communicatie.  
Graag brengen wij u op de hoogte van de maatregelen uit het actieplan 2013. 
 
Het actieplan en de geraamde kosten worden hieronder weergegeven. 
 

Project Kostenraming 

uit actieplan 

fiets 

Geraamde 

subsidie/ 

bijdrage  

Overige opmerkingen 

Verbetering/completering 

fietsnetwerk 

   

Realisatie    

Realisatie tweerichtingen fietspad 

tussen Hortsedijk en HTAC 

€ 350.000 € 175.000,- Moet ivm subsidie in 2013 

gereed zijn 

Realisatie fietsstraat Geldropseweg € 120.000,- € 55.000,- Moet ivm subsidie in 2013 

gereed zijn 

Realisatie 2 richtingen fietspad aan de 

Kasteel Traverse tussen de 

Penningstraat en de Burgemeester van 

Houtlaan 

€ 150.000,-   

Realisatie fietsstraat Heeklaan tussen 

Hoofdstraat - Snoekstraat 

€ 110.000,- € 55.000,- Moet ivm subsidie in 2013 

gereed zijn 

Realisatie fietsstraat Molenstraat 

tussen brandweerkazerne en 

Burgemeester van Houtlaan 

€ 235.000,- € 78.800,- Moet ivm subsidie in 2013 

gereed zijn 

Realisatie 2 richtingen fietspad Prins 

Hendriklaan en realisatie fietsstraat 

ventweg Europaweg 

€ 286.200,- € 252.600,- Overige bijdrage uit POW 

en verkeersmanagement 

moet ivm subsidie in 2013 



 

 

gereed zijn 

Realisatie fietspad Helmond Eindhoven 

tussen Burgemeester Krollaan en 

Brandevoortsedreef 

€ 736.000,- € 368.000.-  

Realisatie van Tunnel de Voort en 

fietstunnel 

€ 0,-   

Realisatie fietsstroken Harmoniestraat € 25.000,-   

Realisatie Sluis 7 inclusief fietsoversteek 

Kanaaldijk Noord West 

€ 0,-   

Kwaliteitsverbetering    

Asfalteren fietspad Heeklaan tussen 

Snoekstraat en de Bergen 

€ 130.000,- -  

Fietspad Kasteel Traverse tussen 

Smalstraat en tunnelbak Henri Dunant 

asfalteren 

€ 150.000,-   

Fietspaden President Rooseveltlaan 

asfalteren 

€ 50.000,- -  

Fietspad Grote Overbrug asfalteren € 0,-   

Kwaliteitsverbetering fietspad tussen 

Nachtegaallaan en jan Luykenstraat 

€ 40.000,- -  

Fietsparkeren    

Realisatie fietsenstallingen diverse 

lokaties 

€ 7.000,- -  

Plaatsen mobiele stalling € 7.500,- -  

Handhaving, communicatie, promotie 

en voorlichting 

   

Communicatie € 30.000,- -  

mobiliteitsweek € 5.000,- -  

e-bike trainingen € 9.000,- -  

Monitoring    

Opstellen actieplan fiets  2014  € 4.769,- -  

Opstellen en uitvoeren monitoringsplan € 65.000,- -  

Overig    

Verbetering verkeersregelinstallaties 

ten gunste van fiets 

€ 120.000,- -  

Fietsveiligheid in de wijken € 50.000,- -  

Aanpak paaltjes op fietspaden € 100.000,- -  

Inschrijving Fietsstad 2014 € 2.500,- -  

Aanpak fietsdiefstal € 13.000,- -  

project Bike The Track € 62.000,-   

 
Voor enkele van bovenstaande maatregelen is inmiddels al krediet verleend. De kosten worden gedekt uit 
de middelen die zijn voorzien in het investeringsprogramma (programma 10 post 250.10). Inmiddels is 
begonnen met de verdere voorbereiding en/of uitvoering van bovengenoemde projecten.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 
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