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Beste gemeenteraadsleden,
Bij deze willen wij graag de weesfietsen van Bisonspoor onder uw aandacht brengen.
Het zou een titel van een boek kunnen zijn. Alleen zal het niet in de top 10 van de
meest verkochte boeken terecht komen, want het is een slecht geschreven boek.
Hoewel, misschien in de categorie non-fictie of drama want een drama is het. Maar
meest waarschijnlijk is dat het binnen de kortste keren op de ramsj markt terecht
komt.
Al maanden zijn we bezig om deze fietsen verwijderd te krijgen.
De fietsen staan bij de ingang van de appartementen 2190-2279. En vandaag bleek
dat het aantal weesfietsen groeiende is. Het verschil is te zien op foto 1 van 12 maart
jl. en foto 2 is van vandaag (6 mei 2021).
Op 12 maart jl. een melding gedaan via fixi. Het antwoord was: “dat er een
fietsenactie rond Bisonspoor gepland stond en dat alle wrakken voorzien zouden
worden van een sticker en deze daarna volgens procedure verwijderd zouden
worden”.
Volgens fixi: afgehandeld.
Op de vraag via fixi van 12 april jl. waarom de fietsen nog niet verwijderd waren
kwam geen reactie.
Weer volgens fixi: afgehandeld.
Op onze melding van 21 april jl. kwam de volgende reactie: “de fietsen op de foto zijn
wel aangetroffen maar allemaal zonder sticker, wij kunnen daardoor niet tot
verwijdering overgaan”: afgewezen volgens fixi.

Op onze mail van 23 april jl. met daarin o.m. de vraag om tot verwijdering van de
fietsen over te gaan, kwam via fixi de volgende reactie. : Deze fietsen betreffen
weesfietsen en geen fietswrakken. In de gemeente is er nog geen weesfietsenbeleid
waardoor wij deze fietsen niet kunnen verwijderen. Aan het verwijderen van fietsen
zitten protocollen waar wij ons aan moeten houden. Intern is de gemeente wel bezig
met het protocol om weesfietsen te verwijderen, maar deze is er op dit moment nog
niet”.
Fixi: afgehandeld.
Nu spreek men ineens van weesfietsen terwijl men eerder sprak over wrakken.
Hoe deed de gemeente dit in voorgaande jaren?
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving 2019 (HUP) pagina
36 punt 20 aanpak fietsoverlast lezen we o.a. de toelichting taak: deze taak betreft het
houden van toezicht op foutgeparkeerde fietsen, fietswrakken en weesfietsen.
Men kende toen de term weesfietsen al wel.
Als doelstelling beschrijft men daar: de stationsgebieden vrijhouden van fout
geparkeerde fietsen. Adequaat optreden ten aanzien van fietswrakken en weesfietsen
zodat er geen verrommeling van de openbare ruimte plaatsvindt.
Ook hier weer de term weesfietsen.
Wij willen ook geen verrommeling van de openbare ruimte en daar is nu dus wel
degelijk sprake van. Hoe moeilijk kan het zijn om deze fietsen te verwijderen.
Het enige wat er tot dusverre door de gemeente gedaan is, is er een predikaat
afgehandeld of afgewezen aan geven en niet met een oplossing komen.
In het kader van Maarssenbroek samen schoon heel en veilig hopen wij dat het
probleem weesfietsen Bisonspoor toch binnen een afzienbare tijd opgelost gaat
worden.
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