
 



Inleiding 

In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame 

fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is daarvan een verdere uitwerking. 

Probleem 

De wegen in Meierijstad worden steeds drukker. Zo staat er bijvoorbeeld iedere ochtend en avond een file op de A50 bij Veghel die soms al begint bij de afrit 

Son en Breugel. Steeds meer mensen kiezen voor de auto als vervoermiddel en met de economie die uit het dal klimt, zal dat alleen maar betekenen dat het 

drukker en drukker gaat worden.  

En daar hebben we bij D66 zorgen over. Want niet alleen is deze drukte frustrerend voor alle mensen die dagelijks in de file staan, deze vertragingen zijn ook 

een kostenpost voor het bedrijfsleven.  Bovendien is het ook nog eens ongezond, vanwege het vele fijnstof en andere vervuiling die dit veroorzaakt.    

De klassieke meer-asfalt-oplossing voor dit soort problemen is meestal niet voldoende.  Heel vaak zien we dan dat het verkeer ergens anders vastloopt of dat 

juist door die oplossing nog meer mensen de auto gaan pakken, waardoor men uiteindelijk toch weer in de file staat.  

Een ander probleem is dat we in Nederland steeds dikker worden. Dat komt onder andere doordat we te weinig bewegen.  Dit is niet alleen een probleem voor 

de persoon zelf maar ook voor de samenleving. Bijvoorbeeld doordat men zich vaker ziekmeldt op het werk. Zo meldt iemand die met de auto naar het werk 

komt zich 1,3 dagen meer ziek per jaar dan iemand die met de fiets komt. Ook de ziektekosten kunnen omlaag gebracht worden, als iedereen meer gaat 

bewegen.  

Tevens zien we dat vergrijzing vooral in de kleinere kernen een steeds groter probleem wordt. We zien dat jongeren wegtrekken uit de dorpen, omdat zij 

dichter bij voorzieningen willen wonen. 

 

 

 

 

 

 



Doel 

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.  

Dit is niet alleen beter voor de gezondheid; iemand die naar het werk fietst voelt zich ook beter en werkt meer geconcentreerd. En dat vertaalt zich in het feit 

dat de fietser gemiddeld 1,3 dag per jaar minder ziek is dan een autorijder. Daar profiteert de werkgever natuurlijk ook weer van.   

Uiteraard is het ook goed voor de leefomgeving. Minder auto’s op de weg betekent minder fijnstof en andere vervuiling en betekent ook minder opstoppingen 

en files, waardoor de doorstroming verbetert.  

De leefbaarheid van de kleinere dorpen wordt ook verbetert door goede fietsverbindingen. Deze fietsverbindingen zorgen ervoor dat meer mensen de kernen 

bezoeken. Maar ook dat de inwoners van de kernen sneller ervoor kiezen om er te blijven wonen, omdat ze sneller en makkelijker bij hun werk of andere 

voorzieningen kunnen zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorstel D66 Meierijstad 

Een snelfietsroute van Veghel naar Eindhoven (Ekkersrijt); 

Een goede aansluiting vanuit Schijndel op de bestaande snelfietsroute tussen Veghel en ’s-Hertogenbosch; 

De gemeente moet meer mensen stimuleren om ook echt gebruik te gaan maken van deze fietsroutes. Alleen het aanleggen van asfalt is niet voldoende. 

Mensen moeten hun gedrag aanpassen. 

De snelfietsroute tussen Veghel en Eindhoven moet parallel lopen aan de A50. Het moet daarbij natuurlijk goed aansluiten op zowel Sint-Oedenrode als op 

Son en Breugel.  

In Veghel moet dit pad aansluiten op het snelfietspad naar Uden – Oss en op de snelfietsroute naar 's-Hertogenbosch (en daarmee ook Schijndel, zie punt 2), 

waarmee er in Veghel een knooppunt ontstaat.  

Ook vinden we dat de implementatie van het Fiestplan Veghel, zoals dat in mei 2012 is vastgesteld, met voorrang moet worden uitgevoerd zeker op het punt 

van de snelfietsroute richting Uden en Oss. Fietspaden en snelfietsroutes moeten in Meierijstad een hoge prioriteit krijgen. 

In Eindhoven moet deze snelfietsroute aansluiten op het netwerk aan snelfietsroutes dat daar is c.q. wordt ontwikkeld. 

De goede aansluiting van Schijndel op de bestaande fietsroute langs het kanaal is belangrijk, zodat Schijndelaren veilig naar deze plaatsen kunnen fietsen en 

vice versa. Natuurlijk moet daarbij ook het industrieterrein goed ontsloten worden voor fietsers. Ook moet de aansluiting van het fietspad langs het kanaal bij 

Veghel worden verbeterd zodat men gemakkelijk naar zowel de Dubbelen als naar de Amert kan fietsen, want dat is nu nog niet het geval. 

Heel vaak is het zo dat er al delen van het tracé liggen die met kleine aanpassingen tot snelfietsroute kunnen worden omgeturnd. D66 stelt dan ook niet voor 

om een heel nieuw stuk asfalt neer te leggen, maar juist om bestaande stukken zo aan te passen zodat er een aangesloten snelfietsroute komt. Daar waar 

deze bestaande delen er nog niet zijn of waar ze te onveilig zijn om dienst te doen als snelfietspad moet inderdaad een nieuw stuk asfalt worden aangelegd. 

In een later stadium moet dan gekeken worden hoe de andere kernen in Meierijstad en daarbuiten kunnen worden aangesloten op dit netwerk. Op deze 

manier kunnen we in de toekomst een duurzaam netwerk van fietsverbindingen in onze gemeente krijgen. 

 

 

 



Ontwikkelingen in Meierijstad en omgeving wat betreft dit onderwerp  

E-bikes 

Door de ontwikkeling van e-bikes wordt het steeds makkelijker voor mensen om voor de fiets te kiezen. De snelste fietsen (“pedelecs”) kunnen tegenwoordig 

45 km per uur halen, waardoor het voor mensen die 30 kilometer van hun werk af wonen een optie wordt om de fiets te pakken. Bij normale fietsen is deze 

grens 15 km.  

De volgende plannen met betrekking tot snelfietsroutes zijn er al of zijn in ontwikkeling: 

Snelfietspad Veghel-Den Bosch (N279) 

Aan de zuidzijde van het kanaal ligt een fietspad tussen Veghel en 's-Hertogenbosch. Helaas is de aansluiting op de bestaande infrastructuur in Veghel nog 

niet goed. Ook is Schijndel niet goed aangesloten op dit fietspad. 

Snelfietsroute Oss-Uden-Veghel 

Er zijn plannen in ontwikkeling om een snelfietsroute aan te leggen tussen Oss, Uden en Veghel. Maar in de raadsinformatie-nota van de gemeente Veghel 

lezen we vooral dat het hierbij gaat om het aanleggen van asfalt en wordt niet gesproken over het beïnvloeden van het gedrag van mensen zodat ze ook echt 

de fiets gaan pakken. En hoewel dit plan al in 2012 is vastgesteld is zijn veel van de ontwikkelingen in dit plan nog steeds niet gedaan.   

Verbouwing gemeentehuis Meierijstad en verplaatsing van de ambtenaren 

Omdat alle ambtenaren van Meierijstad in het gemeentehuis in Veghel komen te werken, betekent dit dat er straks fors meer mensen naar toe zullen reizen. 

Daarom is de stuurgroep van gemeente Meierijstad nu aan het kijken hoe ze dat kunnen oplossen. Simpelweg het vergroten van het aantal parkeerplaatsen is 

niet voldoende. Daarom kijkt men hierbij ook naar mogelijkheden om het fietsgebruik te vergroten en dat vertaalt zich in faciliteiten bij de gemeente. Gedacht 

wordt aan een goede fietsenstalling, een fiets-reparatieservice en extra douches. Ook wordt er gekeken naar een reiskostenvergoeding die mensen stimuleert 

om duurzame middelen te gebruiken (OV, fiets).  Tevens worden enkele fietsroutes in de buurt van het gemeentehuis verbeterd. Helaas stelt de gemeente zich 

geen doel om het aantal mensen dat op de fiets naar het werk komt te vergroten.  

Snelfietsroutes 

Snelfietsroutes zijn fietspaden die speciaal zijn aangelegd/aangewezen om gemakkelijk lange afstanden af te leggen op de fiets. Snelfietsroutes voldoen wat 

betreft D66 aan de volgende drie eisen (de 3 V’s), zoals deze op de volgende pagina staan. 



Veilig 

Als een fietspad niet veilig is dan kiezen mensen niet zo snel voor deze route, omdat ze bang zijn dat ze een ongeluk krijgen. Bijvoorbeeld een 60-km-weg in 

het buitengebied waar suggestie-stroken staan. Die geven niet echt een veilig gevoel bij de fietser, omdat (vracht)auto’s vaak vlak langs de fietsers rijden. Een 

snelfietspad is wat betreft D66 dan dus ook echt ingericht met de veiligheid van de fietsers als belangrijkste punt. Dit kan bijvoorbeeld door geheel aparte 

fietspaden los van de bestaande weg te creëren. Ook willen we hiervoor nieuwe technieken gebruiken, zoals bijvoorbeeld "bike prints". Dat zijn lichtjes in het 

wegdek (soort kattenogen) die op kruisingen van het snelfietspad liggen; deze gaan branden zodra er een fietser aankomt zodat eventueel kruisend verkeer 

daarvoor wordt gewaarschuwd. 

Volgbaar 

Het is duidelijk waar snelfietspaden lopen zodat iedereen die gebruik maakt van die fietspaden deze snel kan nemen en bijvoorbeeld niet in de war raakt als 

het snelfietspad door een dorp of stad loopt. Dit kun je op verschillende manieren bereiken, bijvoorbeeld door gekleurd asfalt of speciale lantaarnpalen.  

Vlot (doorstroming) 

Het snelfietspad moet een vlotte doorstroming hebben; dat wil zeggen zo min mogelijk opstoppingen of plekken waar mensen moet wachten. Ook moet het 

breed genoeg zijn zodat fietsers elkaar gemakkelijk kunnen passeren. Te denken valt aan een 'slow' en een 'fast lane', zodat de pedelecs de “normale” fietsers 

zonder problemen kunnen inhalen. Ook is het belangrijk dat de voorrangssituaties goed geregeld zijn. Wat D66 Meierijstad betreft betekent dat dat de fietsers 

altijd voorrang hebben tenzij de veiligheid dat niet toelaat. Ook is het zo dat de fietspaden zo ontworpen moeten zijn dat de bochten geschikt zijn om met 

hogere snelheid te nemen zodat mensen niet hoeven af te remmen. Dus zo min mogelijk scherpe bochten. 

Naast deze 3 V’s zijn er nog andere dingen te bedenken om snelfietspaden aantrekkelijker en duurzamer te maken. Bijvoorbeeld het aanleggen van 

windschermen bij open vlaktes zodat fietsers uit de wind rijden.  

De gemeente moet er niet alleen voor zorgen dat deze 3 V’s gegarandeerd zijn bij de aanleg van een snelfietsroute, maar ze moeten ook continu blijven 

monitoren of een van de 3 V’s in gevaar komt en daar meteen op handelen als dat zo is.  

Ook is het belangrijk dat de snelfietsroutes goed aansluiten op de tussenliggende dorpen en industrieterreinen. Want heel weinig mensen zullen de hele 

snelfietsroute van het begin tot het einde gebruiken, meestal rijden ze er maar een gedeelte van. En als het lastig of onveilig is om bij de snelfietsroute te 

komen, zoals nu het geval is voor Schijndel bij de snelfietsroute langs het kanaal tussen 's-Hertogenbosch en Veghel, dan zullen mensen toch weer kiezen 

voor een andere vorm van vervoer (meestal de auto). 

Ook moeten de routes duurzaam worden aangelegd. Niet alleen door duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld gerecycled asfalt maar ook door lantaarnpalen 

te gebruiken die met zonnepanelen van energie worden voorzien. Denk daarbij ook aan lichtgevende bestreping op de wegen. 

 



 



Beïnvloeden gedrag 

Maar met alleen het aanleggen van snelfietsroutes ben je er niet, je moet ook het gedrag van de mensen veranderen zodat ze er ook gebruik van gaan 

maken. De mens is een gewoontedier. Dat wil zeggen als iemand iedere dag de auto naar zijn werk pakt dan zal hij dat niet zo makkelijk veranderen. Omdat 

dan toch te veranderen is er meer nodig dan alleen een snelfietsroute.  

Voor werkgevers kan het bijvoorbeeld een optie zijn om extra faciliteiten aan te leggen, zoals douches en föhns neer te hangen zodat als het slecht weer is 

werknemers de kans hebben netjes op hun werkplek te zitten. Maar ook een goede fietsenstalling is van belang en ook zou je een fietsreparatieservice 

kunnen aanbieden. 

Ook financiële prikkels om met de fiets naar het werk te komen werken goed maar deze moeten dan wel duidelijk zijn voor de werknemer. Op het moment dat 

hij of zij zoiets als onderdeel van het salaris gaat zien dan heeft het een stuk minder effect. 

Deze faciliteiten moeten ook goed gecommuniceerd worden en blijven worden zodat een medewerker er altijd van op de hoogte is dat deze bestaan. 

D66 vindt dat de gemeente hier een actief beleid in moet voeren. Niet alleen bij haar eigen ambtenaren. Maar ook moet zij de bedrijven die hier zijn gevestigd 

stimuleren om hier extra aandacht aan te besteden. Zodat ook zij de voordelen hiervan zien en beleid hiervoor gaan ontwikkelen.  

 


