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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * JP

Achternaam * Toonen

E-mailadres * Joseph.toonen.47@gmail.com

Fractie * PvdA

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Overlast foutief geparkeerde fietsen Ns-station Maarssen

Inleiding * Het is verboden om (brom)fietsen te plaatsen op het voorplein bij NS-
station Maarssen. Ondanks de (eerdere) inzet van de gemeentelijke 
BOS’s wil het maar niet lukken station Maarssen fietsvriendelijke te 
maken. Zie de foto die ik separaat, na deze vragen, aan u op zal 
sturen.De PvdA Stichtse Vecht krijgt hierover regelmatig klachten. Naast 
de ervaren overlast zijn de foutief gestalde fietsen en het rommelige beeld 
dat zij oproepen, geen visitekaartje voor onze gemeente. Een structureel 
probleem, blijkbaar, dat vraagt om een structurele oplossing. 
Binnen het handhavingsuitvoeringsprogramma heeft uw college dat ook 
onderkend en uren voor BOA-inzet opgenomen tav de aanpak van deze 
fietsoverlast.
Al eerder heeft de PvdA Stichtse Vecht zorgen geuit over dit probleem bij 
uw college, laatstelijk eind september 2018. Omdat het maar niet wil 
lukken om het geschetste probleem structureel op te lossen pleit de PvdA 
Stichtse Vecht voor een intensievere en meer doeltreffende aanpak.
Een en ander brengt ons tot de volgende vragen:

Vragen
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Vraag 1 * Is het college bereid om de handhaving van foutief gestalde fietsen te 
intensiveren? En zo ja, op welke wijze denkt u dat vorm en inhoud te 
geven?

Vraag 2 * Bent u bekend met de aanpak in Utrecht waar verkeerd/foutief gestalde 
fietsen (dagelijks) worden verwijderd? De verwijderde fietsen gaan naar 
een ruimte waar ze gedurende een bepaalde periode kunnen worden 
opgehaald.

Vraag 3 * We kunnen ons voorstellen dat er aanvullend beleid/regelgeving nodig id 
om een dergelijke aanpak in Stichtse Vecht te implementeren. Naast 
Utrecht zijn de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en 
Haarlemmerliede/Spaarnwoude voorbeeldgemeenten waar de geschetste 
aanpak goed werkt. Bent u bereid kennis te nemen van het beleid en 
aanpak van deze gemeenten en zo mogelijk/wenselijk over te nemen?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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