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Ruinen, februari - maart 2013
Geachte buurt- en dorpsbewoners,
Al vele jaren zijn er plannen, voornemens en lijstjes met prioriteringen geweest om een fietspad aan te leggen
langs de Munnekenweg en de Leeuwte. Ook deze winter is het gevoel van onveiligheid door voorbij razende
voertuigen in het donker op de fietsroute van de Munnekenweg – Leeuwte gevoeld. Dit bevestigd wederom dat
het voor mensen van de Munnikenweg en Leeuwte, en niet te vergeten, alle aangrenzende wegen, een zeer
onveilige fietsroute is. Snelheidbeperkingen en de inrichting van de rijbaan ten spijt, is er maar één echt goede
verkeersveilige oplossing en dat is een vrijliggend fietspad.
In het verleden hebben meerdere mensen initiatieven genomen om een fietspad langs deze route te realiseren.
Dat heeft er toe geleid dat het fietstraject niet in de vergetelheid is geraakt. Mede door deze inzet is het traject
opgenomen in het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan (2010) en hier staat letterlijk de wens omtrent de
aanleg van het fietspad in beschreven. In het Fietsplan (2008) van de gemeente zijn prioriteringen gegeven aan
de diverse fietspaden. Het fietspad Leeuwte en Munnekenweg heeft hier op een schaal van 1 tot en met 3
prioriteit 2 gekregen.
Waarom nu een nieuw initatief nemen?
Gezien het feit dat deze fietsverbinding in 2008 prioriteit 2 heeft gekregen, is de daadwerkelijke realisering nog
niet direct aanstaande. Maar indien wij ons als buurt- en dorpsbewoners verenigen kunnen we een krachtiger
geluid bij de gemeente laten horen.
Door een burgerinitiatief dat onlangs is genomen in Linde om een vrijliggend fietspad richting Dedemsvaart te
krijgen heeft de raad van de Gemeente de Wolden het college verzocht om het Fietspadenplan uit 2008 te
herzien. Dit zodat de gemeente een goede belangen afweging kan maken.
Om gedurende de herziening van dit Fietspadenplan goed in beeld te blijven willen wij een handtekeningenactie
opzetten. Daarnaast is dit initiatief een opmaat naar een op te richten comité die deze Ruinen-MunnekenwegLeeuwte fietspadlobby gaande zal houden richting de gemeente.
Indien u ook pleit voor een goede fietsverbinding van en naar Ruinen middels een vrijliggend fietspad langs de
Munnekenweg en de Leeuwte vragen wij u bijgevoegd formulier van een handtekening te voorzien. Wij zullen
deze formulieren dan bundelen en aanbieden bij de gemeente.
Ook indien u actief wilt bijdragen aan de vorming van een comité vernemen wij dit graag
Argumenten die pleiten voor dit fietspad en de doelen die wij willen bereiken zijn;
- De bereikbaarheid van Ruinen vergroten voor/ fietsers vanaf de Leeuwte, Munnekenweg en alle
grenzende zijwegen die op deze wegen uitkomen
- De veiligheid waarborgen voor fietsers op de Leeuwte en Munnekenweg. Momenteel rijden de fietsers
op een autoweg waar de snelheid van automobilisten varieert tussen de 60 en 100 km per uur. Dit vormt
een gevaar voor de fietsers. Dit gevaar wordt vergroot in de avonduren vanwege de beperkte verlichting
van/op de voornoemde wegen.
- Veiligheid waarborgen voor kinderen op de fiets. Veel kleine kinderen die op de basisschool in Ruinen
zitten kunnen door de onaanvaardbare veiligheidsrisico’s niet op de fiets naar hun school.
- Veiligheid verhogen van bewoners van Munnekenweg/Leeuwte en aangrenzende wegen die van en
naar de bushaltes lopen. Op dit moment zijn bushaltes uitsluitend te bereiken via de hoofdweg. Dit levert
veiligheidsproblemen op, vooral in schemertijd en als het donker is.
- Daarnaast is er winst te behalen op het toeristisch attractieve vlak van dit deel van gemeente De
Wolden. Mede de verbinding via Voor en Achter de Broeken, de nieuwe ontwikkelingen in het
Kloosterveld en de bereikbaarheid van het Olde Posthuus bieden de recreant zoveel meer met een
veilige fietsverbinding.
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Grote delen van een beoogd tracé zijn reeds in bezit bij de gemeente. Dit
maakt een daadwerkelijke realisatie alleen maar sneller mogelijk.
Binnen enkele weken hebben meer dan 200 buurtbewoners hun
handtekening gezet ter ondersteuning van dit verzoek en dat aantal groeit nog elke dag.

Kortom vele argumenten om dit fietspad meer prioriteit en aandacht te geven dan dat het tot op heden heeft
gehad.
Steunt u dit initiatief, dan vragen wij u uw handtekening te zetten. Men kan het handtekeningenformulier
kopiëren en/of printen. Dit kan men ook verspreiden onder andere dorpsbewoners die waarde hechten aan deze
fietsroute. Het handtekeningenformulier kunt u bij een van de twee onderstaande personen in de brievenbus
doen (inscannen en e-mailen mag ook)
Voor vragen, aanmeldingen en meer kunt u contact opnemen met Arjan Moes (Tel. 472977 of
06 - 30042598) Dit kan uiteraard ook per email arjanmoes@planet.nl.
Met vriendelijke groet,
Remco van Gelderen – Leeuwte 12
Johan Laarman – Munnikenweg 11
Arjan Moes – Achter de Broeken 3
Deze brief is verspreid onder, in onze beleving, alle direct aanwonenden en bewoners van aangrenzende wegen die gebruik (zouden
kunnen) maken van dit fietstraject van en naar Ruinen. Mocht u onverhoopt geen brief hebben ontvangen voelt u zich dan vrij e.e.a. te
kopiëren en in te leveren.
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Strookjes grond zichtbaar op kadastrale kaarten die locatie voor het fietspad aanduiden
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Handtekeningenactie Fietspad Ruinen –
Munnikenweg – Leeuwte
Middels ondertekening van dit formulier laten wij Gemeente de Wolden weten te pleiten voor een
vrijliggend fietspad aangaande het traject Ruinen - Munnikenweg - de Leeuwte.
Hiermee roepen wij Gemeenteraad en College op de prioritering van het fietstraject te heroverwegen
om zodoende te komen tot een hogere prioritering en een daar uit voortkomende snellere
daadwerkelijke realisering.

Naam:

Adres:

Handtekening

Formulieren inleveren in de brievenbus op;
-

Munnikenweg 11 (Pluimveeboerderij Laarman)
Achter de Broeken 3

