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BESTE GENODIGDEN,
NAMENS DE STICHTING FIETSPADEN NETWERK MARK EN WEERIJS GA IK BIJ DEZE OPENING DE VOLGENDE
GENODIGDEN FELICITEREN EN BEDANKEN VOOR HUN MEDEWERKING EN ONDERSTEUNING:
Bestuur van de Provincie
Bestuur Landstad de Baronie
Bestuur vd Brabantse Delta
Bestuur Landinrichting Ruilverkaveling Weerijs Zuid
Het Routebureau West Brabant
Wethouders gemeenten Breda en Zundert
De gemeenteraad van de gemeente Zundert en……..
Alle inwoners van de beide gemeenten
De ondersteuners via onze Website en andere ondersteuners
Tevens dank aan allen die verder aan dit prachtige project gewerkt hebben vanaf het bureau tot en met de
uitvoering en het onderhoud van het fietspad

Felicitatie ook aan alle BURGER initiatiefnemers : de bestuurs-en ex- bestuursleden van de Belangengroep
later uitgegroeid naar de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs
Circa 10 jaar geleden is het idee van een fietspad aan te leggen van gestart gegaan door een
burger initiatief
Er was een moeder die een brief schreef naar de Ruilverkavelings commissie met het verzoek om een veilig
pad aan te leggen voor schoolgaande kinderen vanaf Oekel , naar de school in het dorp over het bruggetje
WAAR we nu staan ,
Het groeide uit tot ……… EEN BURGERINITIATIEF
Dit initiatief heeft zich ontwikkelt tot het aanleggen van een fietsroute langs de AA of Weerijs
samen met gemeente Breda/Zundert en eerder genoemde partijen

Het burgerinitiatief heeft er mede voor gezorgd dat er een
AMBITIEDOCUMENT werd GESCHREVEN
EEN GOUDEN DOCUMENT mei 2016
Op vele bijeenkomsten en overlegmomenten was dit de leidraad waar we op terug konden vallen en naar
konden verwijzen en waarmee we ons kunnen profileren op onze Website
“Ondertussen is het uitgegroeid tot een grote stapel ordners”

Wij voelen ons, als BurgerinitiafNEMERS , ook bijzonder gewaardeerd door besturen en overheden
We ervaren ook grote betrokkenheid ,door samen met de Stakeholders van Breda en Zundert , dit nieuwe
fietspad verder te mogen aankleden tot een een cultureel , recreatief , educatief, en informatief fietspad
WENS
De Wens Voortzetting van het pad naar het dorp Zundert en verder naar Wuustwezel-Hoogstraten over
bestaande wegen d.m.v. Route aanduiding
De uiteindelijke wens :

Een fietsdriehoek Breda- Zundert -Wuustwezel –Hoogstraten-Breda

Velen genieten nu reeds van het Fietspad : Bij een telling afgelopen zondagmiddag 7 april 15.00u stond de
teller op : 180 fietsers per uur in beide richtingen op het traject Bakkebrug - Hoge brug
Dus vitale burgers in een vitaal buitengebied
Wij wensen ook u allen veel fietsplezier toe
GRAAG NODIG IK DE BESTUURSLEDEN EN DE EX BESTUURSLEDEN VAN DE STICHTING UIT VOOR DE
ONTHULLING VAN DE NAAM VAN HET FIETSPAD
STAANDE AAN OP HISTORISCHE GROND
AAN DE OEVERS VAN DE MEANDERENDE AA OF WEERIJS
OPENEN WIJ HEDEN HET FIETSPAD
HET WANDELPAD op de schouwstrook
EN tevens vanaf de BEEMDSTRAAT een PAARDENPAD
Met de naam “Een reis langs de Weerijs “
Wij zetten met dit fietspad 1 De OMGEVING op de kaart
2 De REGIO op de kaart
3 De Provincie Noord Brabant
4 Nederland op de kaart en zelfs
5 een stukje Europa op de kaart
6 En……op de wereldkaart
Dank u wel

