
14-7-2019 Snelfietsroute: Roosendaal wacht op handtekening Bergen op Zoom | Roosendaal | bndestem.nl

https://www.bndestem.nl/roosendaal/snelfietsroute-roosendaal-wacht-op-handtekening-bergen-op-zoom~a12e2e51/ 1/5

Henk den Ridder 04-07-19, 06:01 Bron: BN DeStem

Groep fietsers op Ruytershoveweg langs A58 nabij Bergen op Zoom. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Snelfietsroute: Roosendaal wacht op
handtekening Bergen op Zoom
ROOSENDAAL - Wethouder Cees Lok (VVD) steekt zijn handen pas weer uit de mouwen
voor de snelfietsroute Roosendaal - Bergen op Zoom als deze twee gemeenten en de
provincie een ondertekende overkomst hebben. Dat bleek deze week toen de
raadscommissie Financiën er over sprak. 
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Het debat werd op scherp gezet door Arwen van Gestel (VLP) die had gelezen dat van de totale
aanlegkosten van 15 miljoen euro, niet minder dan 5,6 miljoen euro voor rekening van
Roosendaal komt. Het Rijk en de provincie subsidiëren het pad voor snelle fietsen.
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Snelfietsroute F58 pakt fors duurder uit en loopt vertraging op

Lees meer

Aanleg snelfietsroute F58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom moet dit voorjaar beginnen

Lees meer

Ruytershoveweg

Het probleem is dat Bergen op Zoom geen geld heeft om zijn deel te betalen. Volgens
berekeningen van ingenieursbureau Arcadis moet Bergen op Zoom 1,8 miljoen ophoesten. Van de
12 kilometer lange snelfietsroute (de F58) ligt 3 kilometer op Bergs grondgebied. Het tracé loopt
over de Ruytershoveweg, parallel aan de rijksweg 58. 

Oorspronkelijk hield Bergen op Zoom rekening met een bijdrage van 740.000 euro. Maar omdat er
nogal wat aanpassingen nodig zijn op kruispunten en er enkele kunstwerken, zoals bruggen,
moeten worden gebouwd, liepen de kosten op tot 1,8 miljoen. Meer dan een verdubbeling. Omdat
Bergen nog niet weet waar dat geld vandaan moet komen is de ondertekening van de
overeenkomst met Roosendaal en de provincie al twee keer uitgesteld.

Vuur aan de schenen

De raadsfracties van de VLP en de PvdA legden wethouder Lok deze week het vuur aan de
schenen over de houding van Bergen op Zoom. Met name ook over het tot twee keer toe uitstellen
van de formele ondertekening van de overeenkomst. De twee fracties wilden weten wat dat
betekent. Wethouder Lok: ,,Die overeenkomst komt er wel. Eerder beginnen we niet."

Ook vroeg Van Gestel aan wethouder Lok hoe het zit met de Variantenstudie. Hij doelt op een
studie van de AnteaGroup dat in 2016 verscheen. In de studie worden de verschillende tracés
tussen de kernen tegen elkaar afgewogen. De VLP-leider wilde weten waarom Lok dat rapport
niet naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Lok antwoordde dat hij dat rapport niet heeft. Dat
irriteerde Van Gestel: ,,En u was de opdrachtgever! Nu zegt u voor de tweede keer dat u het niet
kent.”

Helderheid

Roosendaal wacht nu op het moment dat Bergen helderheid verschaft. Wethouder Cees Lok
zuchtte: ,,Ik zou willen dat ik iets in Bergen op Zoom te zeggen zou hebben. Er zit vooruitgang in
maar het is pas zeker bij een handtekening van drie partijen.”
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