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Geacht College,
De parkeerdruk in het Bergs centrum is vooral ’s avonds erg hoog. Wanneer inwoners van
hun werk komen, kunnen zij hun auto nauwelijks kwijt. Parkeergarage “De Parade” is een
mogelijkheid. Echter staat deze garage bekend als inbraakgevoelig, hetgeen bekend is bij de
politie. Dit is ook een aandachtspunt voor het gebruik van parkeergarage “Grote markt”.
Vooral naar het weekend toe kent onze binnenstad een toenemend aantal bezoekers en is
er sprake van parkeerchaos.
Landelijk ontstaat het besef dat een historische binnenstad niet is gebouwd voor doorgaand
autoverkeer, laat staan voor verkeer van vrachtwagens.
“Opvallend is dat autoluw maken van de binnenstad niet meer gebonden is aan de politieke
kleur van het gemeentebestuur. Groenlinks of VVD, dat maakt niet meer uit, zegt Walther
Ploos (Lector City Logistiek, Hogeschool Amsterdam)”.
“Er is steeds minder discussie over de wenselijkheid van een autoluwe binnenstad,
constateert Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid. In de jaren 90 werd het weren van
auto’s nog gezien als funest voor de middenstand, het zou voor leegstand in de winkelstraten
zorgen en het zou hogere inkomens de stad uit jagen. “Kijk naar huizenprijzen in Utrecht en
Amsterdam, het tegenovergestelde is gebeurd. Want het blijkt prettig wonen te zijn in een
gebied met weinig auto’s.
Bron bovenstaande tekst: BNDeStem 14-12-2019, Ton Voermans.
Het bovenstaande geldt voor de grote steden die op dit gebied verder zijn in hun
ontwikkeling. Onze gemeente zal zich moeten richten op het enthousiasmeren van het
gebruik van de fiets en van het wandelen. De pilot “fietsen in de binnenstad” is daarvan een
goed voorbeeld. Echter vraagt dat wel om een passend verkeersregime met aanvullende
maatregelen, zoals camerabewaking. Daarnaast is handhaving nodig om de fietsers en de
wandelaars te begeleiden in het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Zoals bekend
zijn fietsers te gast in het voetgangersgebied. Echter vraagt dit nog steeds om afstemming.

In het coalitieprogramma staat op diverse pagina’s dat het fietsen wordt gestimuleerd door
klinkers en tegels te vervangen door open asfalt en daarmee wordt het fietscomfort op een
duurzame wijze verbeterd. Ook staat in het programma dat goede fietsparkeerplaatsen
worden aangelegd en een ‘City Service Punt’ wordt gerealiseerd.
Een ‘City Service Punt’ dat onder meer een overdekte fietsenstalling omvat dat een
voorwaarde is om het gebruik van de elektrische fiets te stimuleren en de auto te laten staan
bij een bezoek aan de binnenstad. Dit is zeer belangrijk, omdat met de toenemende horeca
naast de voorstellingen in de Maagd, de parkeerdruk in het centrum de parkeercapaciteit te
boven gaat. Daarbij dienen we ons te realiseren dat ook het aantal inwoners in de
binnenstad toeneemt.
SAMEN0164 vindt het in het kader van deze ontwikkelingen bijzonder dat dit college volgens
de media de enige overdekte fietsenstalling wil opdoeken. Hoewel verkoop onder
voorwaarden zou moeten plaatsvinden, zal met de uiteindelijke verkoop de fietsenstalling
verdwijnen.
SAMEN0164 heeft de volgende vragen:
1. Klopt het dat de huidige fietsenstalling in de Sint Annastraat in de verkoop staat?
2. Bent u concreet bezig met een alternatief voor de fietsenstalling in de Sint Annastraat?
SAMEN0164 maakt zich ernstig zorgen over de mogelijkheid om op een andere plaats een
overdekte bewaakte fietsenstalling te realiseren. Dat vraagt namelijk om de nodige
afstemming met omwonenden, ondernemers en een mogelijke pandeigenaar. In de
Fortuinstraat is het dit college niet gelukt om een City Service Punt te realiseren. Hopelijk laat
u in de resterende collegeperiode zien dat SAMEN0164 zich ten onrechte zorgen maakt en
dat dit college heel goed in staat is om een City Service Punt te realiseren.
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