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Aan het College van B en W van de gemeente Bergen op Zoom
Betreft: Fietsparkeren
Bergen op Zoom, 14 juli 2013
Geacht College,
In BN/de Stem van donderdag 14 maart 2013 staat dat de gemeente in actie komt tegen fout
geparkeerde fietsen. Tevens is te lezen dat de gemeente van plan is om een extra fietsenrek te
plaatsen op de Grote Markt.
Het CDA is blij dat het college actie onderneemt naar aanleiding van het in de begroting 2013
uit november 2012 opgenomen plan om het aantal plaatsen voor fietsparkeren in de
binnenstad uit te breiden. Wel is het CDA verbaasd over het plan tot plaatsing op de Grote
Markt omdat dit plan toen al niet bespreekbaar was. Tevens zijn wij verbaasd dat het
aangekondigde plan, tot plaatsing van extra fietsenrekken op de Grote Markt, zonder goed
overleg met de ondernemers lijkt te zijn gegaan.
Het CDA neemt aan dat de gemeente goed overdacht nieuwe fietsparkeerplaatsen realiseert.
Het weghalen van fietsparkeerplaatsen, zo'n 60 stuks, bij de V & D voor realisering van de
weekmarkt aldaar, zal ook een extra druk in de stad opleveren. Het CDA neemt aan dat hier
door het college reeds over nagedacht is en rekent erop dat hiervoor elders nieuwe
fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd.
Verder vraagt het CDA zich af of het mogelijk is om een fietsparkeerplaats te realiseren op
andere plaatsen zoals de Vismarkt. Maar ook het realiseren van nieuwe fietsparkeerplaatsen
aan de Bosstraat voor The Old Bakery, op het Mineurplein of in Den Enghel (voor zolang
deze toch niet verhuurd of verkocht is) ziet het CDA als optie. Het realiseren van een extra
fietsenrek op de Grote Markt is al gezien de uitstraling van het aanwezig fietsenrek niet
wenselijk.
Vorig jaar is er een actie geweest met jongeren rondom de Jumbo. Deze jongeren verzochten
degene die hun fiets fout parkeerde om deze in de Kloosterstraat te plaatsen. Dit project had
een zeer positieve werking. Wellicht is het mogelijk om zo'n project nogmaals op meerdere
plaatsen in Bergen op Zoom uit te voeren. De positieve werking zat hem door de mensen niet
te bestraffen, maar op hun gedrag aan te spreken.

Het CDA neemt aan dat men eerst overgaat tot het uitdelen van waarschuwingen alvorens met
tot beboeting of verwijdering wegens fout parkeren van de fiets overgaat.
Het CDA heeft samengevat de volgende vragen:
1. Waar gaat u, lees college, nieuwe fietsparkeerplaatsen realiseren welke door
realisering van de weekmarkt bij V & D worden verwijderd?
2. Is het mogelijk om een fietsparkeerplaats te realiseren op een alternatieve plaats ipv de
Grote Markt bijvoorbeeld op de Vismarkt, de Bosstraat, het Mineurplein of in Den
Enghel?
3. Project met jongeren, zoals enige jaren geleden voor de Jumbo is uitgevoerd, welke de
foutparkeerders verzoeken hun fietsen elders te stallen?
4. Gaat men eerst over tot het uitdelen van waarschuwingen alvorens men tot beboeting
of verwijdering van foutgeparkeerde fietsen overgaat?

Graag schriftelijke beantwoording.
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