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Verzoek om hulp bij fietspilot
Fietsen in de binnenstad mag
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Beste leden en burgerleden,
Begin maart is onder het motto "Bergen op Zoom bereikbaar" de fietspilot gestart: fietsen in de binnenstad mag. Een
aantal van u was bij de officiële aftrap aanwezig, samen met mij. U heeft nadrukkelijk gevraagd om bij de fietspilot
betrokken te blijven. Wat fijn!
We gaan de straat op
Vanuit de binnenstad komen er verschillende signalen over de fietspilot. Dat varieert van mensen die tevreden zijn en die
het heel prettig vinden tot mensen die vinden dat men veel te hard door de binnenstad fietst nu het legaal is. Dat laatste
kan nooit de bedoeling zijn. Daarom is het goed om de straat op te gaan om met de fietsbezoekers van de binnenstad in
gesprek te gaan. We lopen dan in een herkenbare jas met logo van Bergen op Zoom bereikbaar door de binnenstad,
gaan met bezoekers in gesprek en delen zadelhoesjes uit. Hier kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.
We zijn van plan om op de volgende dagen de binnenstad in te trekken (tijden in overleg):
Zaterdag 13 april van 11 - 15 uur
Donderdag 18 april van 1 O - 13 uur
Zaterdag 20 april van 11 - 15 uur
Tussentijdse enquête
Ook hebben we met elkaar afgesproken om de ervaringen van de pilot via een enquête te toetsen. De resultaten uit de
enquête gebruiken we voor de herziening van het totale verkeersregime in de binnenstad. Om de enquête representatief
te laten zijn, is het hiervoor van belang om de straat op te gaan. Ook hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken.
We zijn van plan om de volgende de dagen de binnenstad in te trekken (tijden in overleg):
Zaterdag 18 mei van 11- 15 uur
Woensdag 22 mei van 13 - 16 uur
Donderdag 23 mei van 10-14 uur
Zaterdag 25 mei van 11 -15 uur
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Helpt u mee?

Beide activiteiten willen we graag met u samen doen. Kunt u aangeven op welke dag/dagen u ons hierbij kunt helpen? U
kunt dit mailen naar s.v.blankers@bergenopzoom.nl. Op basis van uw reacties maken we een definitief schema en
komen we bij u terug. We kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr. PAM. van der Velden
Wethouder.

