
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders 
 

Huizen, 15 februari 2021 
 
Onderwerp: 
subsidieaanvraag bij de provincie voor ‘Doortrappen’ 
 
Geacht college, 
 
Aanleiding 
In het mobiliteitsplan van de gemeente Huizen lezen we dat veiligheid en een aantrekkelijk 
fietsklimaat belangrijke pijlers zijn voor de bereikbaarheid van Huizen. 
De Regio Gooi & Vecht streeft naar een goed bereikbare regio, waarin veilig reizen zonder schadelijke 
emissies mogelijk is. Om dit onder de aandacht te brengen werd er op 2 februari jl. een webinar ‘Slim 
schoon en veilig reizen’ georganiseerd door de Regio Gooi & Vecht. 
Tijdens dit webinar werden we attent gemaakt op het project ‘Doortrappen’ van de provincie Noord-
Holland. Dit project is gericht op het veilig aan het verkeer blijven deelnemen van fietsers van 60 jaar 
en ouder. Vanuit het project ‘Doortrappen’ worden gemeenten financieel ondersteund voor het 
uitvoeren van een plan van aanpak voor activiteiten die ertoe leiden dat fietsers van 60 jaar en ouder 
veilig blijven deelnemen aan het verkeer. 
Voor meer informatie: https://www.noord-
holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/D/Doortrappen_Noord_Holland_su
bsidie  
 
Daarover hebben we de volgende raadsvragen: 
1. Herkent u de veiligheidsproblemen die actieve, fietsende 60-plussers kunnen hebben? 
2. Zo ja, wilt u daar een pro-actieve oplossing voor ontwikkelen? 
3. Bent u het met de GroenLinksfractie eens dat het aanvragen van de subsidie bij de provincie om 

er aan bij te kunnen dragen dat fietsers van 60 jaar en ouder verkeersveiliger aan het verkeer 
deelnemen een positieve stap zou zijn? 

4. Bent u bereid –eventueel na overleg met GooiseMeren en Wijdemeren waar al projecten 
‘Doortrappen’ lopen- , een subsidieaanvraag te doen? 

 
Ik verzoek u de vragen zo mogelijk tijdig voor de raadsvergadering van 18 maart a.s. schriftelijk te 
beantwoorden. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan verzoek ik om mondelinge beantwoording 
van de vragen in die raadsvergadering. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Monica Lemmens - fractie GroenLinks 
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