Referat af møde med Cyklistforbundet den 11 december 2019.
1. Chikaner på Jespervej ligger skævt en stor del af tiden – løsningsforslag
Forvaltningen foreslår at chikanerne fjernes og erstattes af kantbaner og p-forbud (Efterskrift: skal godkendes politisk)
2. Igangværende cykelsti projekter: Holmegårdsvej, sti bag svømmehal, Frejasvej-Selskovvej
Projektet er i gang foran svømmehallen og cykelstien bag Frederiksborghallen er færdig i februar marts 2020.
Holmegårdsvej er i fuld gang
Frejasvej Selskovvej går i gang i 2020. Ekspropriation og tillægsbevilling er til byrådsbeslutning i december
3. Hillerød station cykelparkering på Carlsbergvej
Forvaltningen gennemgik hvad der sker på Carlsbergvej, der blev vist billeder at nedslagspunkter som vi har krævet
udbedret.
4. Missing links listen, status for politisk behandling (Ivan)
Vi planlægger at have en sag på til februar mødet med missing links.
De farligste steder skal udbedres og skolevejene har også høj prioritet.
Jo flere biler der er jo hurtigere jo flere lastbiler og skolebørn der ville bruge den hvis den var der, ganger man sammen
og derefter finder man behovet.
Forvaltningen nævnte en rækkefølgen men den er foreløbig, denne kan hurtigt ændres da alle variabler ikke er
indhentet.
En sag med forsøg af cykelgade på Østergade/Helsingørsgade ville blive fremlagt for udvalget i februar
5. Budget 2020 cykelstier Tamsborgvej samt Fremkommelighed og mobilitet, herunder grøn mobilitet
og cykeltiltag
Oplæg omkring mobiliteten for 7,3 mio. det er mindre løsninger for at forbedre mobiliteten, cykelparkering, cykelveje
med biler tilladt.
Det blev forklaret om mulige løsninger for cykelvej i Hillerød og eksempler fra Bornholm
De 2,4 mio. til cykler skal ikke udelukkende benyttes på landet men i hele kommunen.
Man vil se på strategisk cykelparkering ved knudepunkter, busstop og stationer.
Leni konkret problem med cykelstiens tilstand på Åmosevej stien ud til Milnersvej:
Forvaltningen inviterer Cyklistforbundet i forbindelse med arbejdet med cykelparkering og ”cykellandeveje”.
(følgegruppe)
6. Ønske om forbedring for cyklister Milnersvej, Østergade og Helsingørsgade
Se punkt 4
7. Status lavhastighedszoner i Hillerød
Vi har lavet en plan for lavhastighedszoner, Borgmesteren har taget kontakt til transportministeren og bedt ham se på
loven for lavhastighedszoner.
Politiet og kommunen vil søge om dispensationer for bekendtgørelsen.
Møde med Politidirektøren i januar.
8. Status skilteprojektet (Alex)
Forår 2020.
9. El løbehjuls politik i Hillerød?
Der er ingen i Hillerød på nuværende tidspunkt.
Der er de private og der køres kampagner på skoler for at holde løbehjulene væk fra børn.
10.Gang- og cykelstien rundt om Esrum sø (Cyklistforbundet)
Naturstyrelsens skov.
Med venlig hilsen
Alex Filip Nielsen
Trafik- og vejingeniør

