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Subsidies voor de fietsinfrastructuur ter eliminatie van zwarte punten
Dankzij Minister Weyts is er eindelijk geen excuus meer mogelijk om niet verder te
investeren in onze fietsinfrastructuur.
Fietsbruggen of een fietstunnels worden suggestief meegegeven om missing links te
elimineren.
Sinds 2014 is onze fractie heftig voorstander van o.a. een veilige oversteek t.h.v. de kruising
Ringlaan (R43) en de Raverschootstraat. Onze drijfveren zijn u allen wel gekend.

Aftoetsen bij onze cel lokaal beleid en AWV, leerde ons dat een dergelijke aanvraag best
verwerkt wordt (of zelfs moet) in een gemeentelijke mobiliteitsplan.
En daar zitten we met een obstakel. Waar is het mobiliteitsplan? Waar is het circulatieplan?
Als dit niet op punt staat, kunnen we er moeilijk een fietsproject aan koppelen!
De vraagstelling is dan ook eenvoudig;
Gaat de stad en vooral de betrokken schepen werk maken van dat
mobiliteitsplan/circulatieplan?
Gaan we een aanvraag indienen teneinde een volledige financiering te bekomen via dit
subsidieplan?
Fractievoorzitter N-VA Eeklo
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