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U stuurde ons een brief waarin u diverse suggesties doet voor het beter maken van het Fietspaden, 
Wegen en Knelpuntenplan (FWK plan). 
 
Hartelijk dank voor uw suggesties, op- en aanmerkingen. 
 
Wij passen het FWK plan aan waarbij we de zeer globale kosten in beeld brengen en we op basis van 
een multi-criteria analyse de scores ‘kosteneffectiviteit’ en ‘kosten’ meewegen. Ook wegen we risico en 
de reacties van onze inwoners mee. 
De maatregelen zoals u die in het FWK plan leest zijn voorstellen op basis van verkeerskundige en 
wegenbouwkundige inzichten. 
 
Zoals gezegd is het de bedoeling in maart van ieder jaar een FWK plan op te leveren met daarin de zeer 
globale kosten en op basis van een multi-criteria analyse een planning. De raad kan dan meepraten over 
de planning en de analyse. Op basis van de keuzes van de raad vragen wij dan BDU (subsidie) aan bij 
de provincie 
 
Wij gaan ervan uit dat met deze brief uw vragen zijn beantwoord.  
Voor eventuele vervolgvragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H.J. Kolker, 
verkeerskundig adviseur van het team Gemeentewerken, bereikbaar op nummer 0592 266938 en e-mail 
h.j.kolker@tynaarlo.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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