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Onderwerp

Nieuwe fietsroute N207 Westergouwe (Gouda)
Geachte Statenleden,
Graag informeer ik u over de voortgang van het project ‘Groot Onderhoud N207 Gouda’ ter
hoogte van de nieuwbouwlocatie Westergouwe. Vorige week heeft er op de website van de
provincie korte tijd een nieuwsbericht gestaan waarin vertraging in het project werd vermeld. Dit
was aanleiding voor een aantal klachten van een deel van de bewoners van Westergouwe. De
klachten gaan over het uitblijven van een aan de bewoners toegezegde kortere fietsverbinding
met het centrum van Gouda.
Aan de N207 ten zuiden van Gouda wordt Groot Onderhoud uitgevoerd. Onderdeel van dit
project is het vervangen van het fietspad langs een deel van de N207 (tussen de Eurotonde en
het Sluiseiland) voor een nieuw, vrijliggend fietspad. Het betreft een
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verkeersveiligheidsverbetering, omdat in de huidige situatie het fietspad zeer dicht langs de
hoofdrijbaan ligt.
Halverwege de nieuwe fietsroute is Westergouwe bezig met de ontwikkeling van Eiland I. Op dit
gedeelte van Westergouwe zijn de eerste woningen inmiddels opgeleverd. Aan de bewoners is
destijds medegedeeld dat er voor hen een korte fietsroute naar het centrum van Gouda
beschikbaar zou komen. Deze korte fietsroute zou pas beschikbaar zijn als de provincie haar
langsliggende fietspad heeft vervangen voor de nieuwe fietsroute. De nieuwe fietsroute betreft
een zettingsvrij fietspad van 350 meter lang, een composiet fietsbrug van 90 meter en de aanleg
van openbare verlichting.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Onlangs heeft de provincie gecommuniceerd dat de planning zou opschuiven en dat het fietspad
in het voorjaar van 2019 zou worden opengesteld. Deze berichtgeving is te voorbarig geweest.
Inmiddels heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente Gouda, Westergouwe en het
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Naar aanleiding van de urgentie die wij als
partners voelen is opnieuw onderzocht welke extra acties kunnen worden ingezet om de extra
fietsontsluiting van Eiland I gereed te krijgen.
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Het fietspad tussen de Eurotonde en Eiland I zal, conform de eerder gecommuniceerde planning,
eind oktober 2018 worden opengesteld. Hiermee is voor de bewoners van Eiland I een kortere
route beschikbaar richting Gouda. Eind februari 2019 zal ook de fietsbrug worden opengesteld en
is de gehele nieuwe fietsroute beschikbaar. Aansluitend zal het oude fietspad worden verwijderd
en zal stil asfalt worden aangebracht op de hoofdrijbaan tussen de Eurotonde en Sluiseiland.

Ik hoop u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

F. Vermeulen
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