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Geachte raadsleden,

Met deze brief en bijlage bieden wij u conform afspraak net als vorig jaar het Fietspaden, Wegen en 
Knelpuntenplan (FWK plan) aan.

Hierin hebben wij, net als vorig jaar samen met onze inwoners, de problemen en knelpunten rond onze 
fietspaden en wegen in kaart gebracht. Bij de aanbieding van vorig jaar aan u raad hebben wij de 
afspraak gemaakt om deze in het voorjaar van 2020 met een delegatie van de raad te bespreken en op 
basis hiervan een keuze te maken voor prioritering in projecten.

Hieronder geven wij aan hoe wij tot keuzes zijn gekomen en waarom wij er niet voor gekozen hebben om 
in overleg met uw raad keuzes te maken voor projecten.

De projecten die zijn opgehaald zijn beschreven in de hoofdstukken Fietspaden, Wegen en Knelpunten. 
Aan de hand van een “Multi Criteria Analyse” zijn de projecten gewaardeerd op basis van urgentie. Ook 
zijn hierbij de globale kosten per project (prijspeil 2020) aangegeven. 

Bij de voorbereiding van de perspectievennota van 2020 hebben wij geconstateerd dat er minimale 
middelen beschikbaar zijn om samen met u voor het komend jaar 2021 met voorstellen te komen. 
Daarom wordt het FWK zonder voorstel aan u als raad voorgelegd.

Wat betreft de doorfietsroute Groningen – Assen. Deze is niet opgenomen in het FWK plan, omdat dit al 
een lopend project is. 

Toch zetten wij het FWK door naar u, omdat wij met u deze afspraak gemaakt hebben en u in kennis 
willen stellen van de huidige situatie.

In de perspectievennota van 2021 gaan wij, graag samen met, kijken of er wel structurele ruimte voor 
2022 aanwezig is om uitvoering te geven aan het FWK.

Postadres Bezoekadres Website Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl IBAN: NL02BNGH0285079050 

IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en 

leges)

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl



Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.H. Kuiper.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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