Fractie PvdA Bergen op Zoom
p/a dhr. J.G.P. van Aken
Lupineveld 7
4613 CG Bergen op Zoom
Aan het college van B & W van de gemeente Bergen op Zoom
Bergen op Zoom, 11 januari 2020
Betreft: art. 36 vragen iz. mogelijke verkoop fietsenstalling St Annastraatje
Geacht college,
Afgelopen week las onze fractie op KijkopBergenopZoom.nl dat u voornemens bent om de huidige
fietsenstalling aan het St Annastraatje in de verkoop te zetten. Het college heeft op voorspraak van
wethouder Stinenbosch het pand aangemerkt als ‘verhandelbaar vastgoed’.
Gelet op het voorgaande heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:
1. Waarom wordt het pand in het Sint Annastraatje juist nu in de verkoop gezet? Wat is
hiervoor de achterliggende reden?
2. Wat is de relatie tussen de mogelijke verkoop van de huidige pand en het (uitgestelde) city
service punt? Heeft de verkoop invloed op de mogelijk versnelde komst van een city service
punt in de Bergse Binnenstad?
Het college stelt als absolute voorwaarde dat het huurcontract met de fietsenstalling wordt
overgenomen. Het huidige huurcontract loopt tot 2030.
3. Wat betekent de mogelijke verkoop van het pand in het Sint Annastraatje voor het tarief
voor het parkeren van de fietsen? Op dit moment wordt er geen vergoeding gevraagd voor
het stallen van de fietsen.
4. Hoe denkt het college na 2030 de capaciteit van de fietsenstalling in het Sint Annastraatje op
te kunnen vangen?
De PvdA fractie hecht nog steeds belang aan het realiseren van een hoogwaardige fietsenstalling/
City Service Punt in de Bergse Binnenstad. De huidige fietsenstalling aan het Sint Annastraatje is onze
ogen niet hoogwaardig genoeg, maar ‘beter iets dan niets’. ‘Als je met de fiets naar de binnenstad
gaat, moet je hem ergens veilig kunnen parkeren’. Daarom is een City Service Punt in onze ogen van
toegevoegde waarde voor de Bergse binnenstad.
Graag zien we het antwoord schriftelijk tegemoet volgens de art 36-procedure van het Reglement
van Orde.
Namens de PvdA-fractie,
Met sociale groet,
Joey van Aken
Raadslid Partij van de Arbeid

