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Beste leden en duoburgerleden,
In juli 2016 heeft u het rapport ‘Fietsparkeren Binnenstad’ ontvangen. Daarin heeft u kunnen lezen dat de fiets het
belangrijkste vervoersmiddel is voor Bergenaren die naarde binnenstad komen. Een belangrijke conclusie van het
rapport is dat er fietsenstallingen voor langparkeerders nodig zijn om het groeiend aantal bezoekers op de fiets te
faciliteren. De kwaliteit en hoeveelheid van de fietsenstallingen voor kortparkeerders in de binnenstad schiet eveneens te
kort, maar is eenvoudiger aan te pakken. Daarom gaan wij dit verbeteren.
Voor de ondernemers zijn fietsers als klant en potentiële afzetdoelgroep niet meer weg te denken. Fietsers zijn namelijk
goede klanten. Onderzoek wijst uit dat zij de binnenstad vaker bezoeken dan autoklanten. Natuurlijk willen wij op deze
trend inspelen. Maar daar horen voldoende, bereikbare fietsparkeervoorzieningen bij, in de nabijheid van de belangrijkste
centrumvoorzieningen.
Zorgvuldig afwegen en inpassen heeft geresulteerd in 20 locaties voor herinrichting en verbetering van
fietsparkeerplaatsen. Bestaande (gedateerde) fietsrekken en fietsbeugels worden vervangen door hoogwaardige
fietsenrekken. Er is gekozen voor 2 types: het fietsenrek Tulip dat al op een aantal plekken in de binnenstad staat en
zogenaamde fietsnietjes (aanleunhekken). Een aantal nieuwe locaties is gepland op plekken waar behoefte is aan kort
parkeren, dichtbij de bestemming.
Sommige locaties worden voorzien van verwijderbare nietjes, die bij evenementen tijdelijk verwijderd kunnen worden.
Daarnaast is in de ontwerpen rekening gehouden met hedendaagse nieuwe typen fiets zoals de bredere kratfietsen.
Bewoners en ondernemers zijn persoonlijk benaderd en betrokken bij nieuwe en uitbreidingsplekken. Tevens is er
overleg gevoerd met de Fietsersbond Bergen op Zoom en de ondernemersvereniging Sterck. Alle betrokkenen worden
schríftelijk geïnformeerd over de geprojecteerde fietsparkeervoorzieningen in hun directe omgeving. Zie voor meer
informatie over de uitvoering ook de website: http://bit.ly/fietsparkeren boz.
De realisatie van de fietsvoorzieningen is voorzien in de periode begin december 2017 tot eind december 2017, e.e.a.
afhankelijk van de weersomstandigheden.
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