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A. Leeswijzer 
Onderstaande samenvatting geeft in grote lijnen de bevindingen, aanbevelingen, 
aanleidingen en uitgangspunten van het onderzoek weer. Via paragraaflinken kan snel 
genavigeerd worden naar de betreffende details.  
Via naar ‘samenvatting’ onderaan een bladzijde kan de samenvatting weer in beeld 
gebracht worden. 

Het lezen van het voorwoord (blz. 1) en de samenvatting (blz. 2 t/m 5) geeft een goede 
indruk van het geheel. 

De basis voor het onderzoek wordt beschreven in de hoofdstukken D, E en F. Een 
gedetailleerde uitwerking van het onderzoek is weergegeven in hoofdstuk G. 

Het is ook mogelijk tussen de inhoudsopgave en de betreffende paragraaf te navigeren. 
Klik daartoe in de inhoudsopgave op het bladzijdenummer. Via naar ‘inhoud’ onderaan een 
bladzijde kan de inhoudsopgave weer in beeld gebracht worden. 

Navigatie binnen de notitie werkt alleen als het document in een pdf-reader als Adobe 
Acrobat of Foxit pdf geopend is. 

B. Voorwoord 
Naar aanleiding van de drie sessies “Fietsparkeren Grote Markt e.o.” en de gemeentelijke 
notitie “Fietsparkeren Binnenstad, aangenaam op de fiets“, heeft de Fietsersbond afdeling 
Bergen op Zoom zich opnieuw gebogen over deze materie.  

In het najaar van 2015 gaf een zeer brede vertegenwoordiging van de burgers van Bergen 
op Zoom na drie sessies o.l.v. DHV unaniem het volgende advies: 
“Realiseer nu of in de toekomst een gratis, bewaakte fietsenstalling met ruime 
openingstijden in hartje centrum. Mocht dat budgettair nog niet mogelijk zijn, breng 
dan fietsparkeervoorzieningen aan in de openbare ruimte waarmee met name de 
overlast op de Grote Markt beperkt wordt.”  
De genoemde overlast betreft de toegankelijkheid voor hulpdiensten, een onbelemmerde 
toegang tot theater De Maagd en een aangename toegang tot de Grote Markt e.o., de daar 
gevestigde etablissementen en de bijbehorende terrassen en uiteraard de beeldkwaliteit 
van de fraaie pleinen Grote Markt en Beursplein. 
Tot nu toe nam het college van B&W het besluit enkel de voorzieningen in de openbare 
ruimte te gaan realiseren. Het realiseren van een gratis, bewaakte fietsparkeervoorziening 
met ruime openingstijden lijkt niet aan de orde. Navraag bij het college of besloten was in 
de toekomst deze voorziening te gaan realiseren werd met ‘nee’ beantwoord. 
Dit was voor de Fietsersbond Bergen op Zoom de aanleiding voor een 
fietsparkeeronderzoek.  

In het kader van “de vitale stad” acht de Fietsersbond Bergen op Zoom het van groot 
belang voor ondernemers, burgers, toekomstige modaal-plus inwoners en toeristische 
bezoekers dat er een doordacht, samenhangend fiets(parkeer)beleid wordt geformuleerd. 
De Fietsersbond hoopt daar door deze notitie een bijdrage aan te leveren. 

Bergen op Zoom, maart 2017 
Fietsersbond, afdeling Bergen op Zoom 
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C. Samenvatting 
In deze samenvatting worden in grote lijnen de resultaten en conclusies, de 
aanbevelingen, aanleidingen, uitgangspunten en bevindingen uit het onderzoek 
opgesomd. Via paragraaflinken kan snel genavigeerd worden naar de betreffende 
details. 

Resultaten en conclusies onderzoek 
- De totale capaciteit fietsparkeervoorzieningen bedraagt ca. 1200. De 

fietsparkeervoorzieningen Moeregrebstraat, Lievevrouwestraat, Sint Annastraat, 
Hoogstraat, Blauwehandstraat, Zuivelplein, Kloosterstraat en Josephstraat zijn voor 
fietsers aantrekkelijk. Dat betreft in totaal 576 parkeervoorzieningen. Voor het gebied 
Grote Markt-Beursplein zijn dat er 84, voor het gebied Josephplein-
Gouvernementsplein zijn dat er 492. De andere voorzieningen zijn vanwege de afstand, 
de bereikbaarheid of sociale veiligheid niet aantrekkelijk. 

- Het aanbod van fietsparkeervoorzieningen moet beter afgestemd worden op lang en op 
kort parkeren. 

- Zeer kort parkeren komt in de huidige situatie al voor. Vaak wordt er geparkeerd op de 
kop van aangrenzende straten zoals de Koevoetstraat en de Korenbeursstraat. Tijdens 
minder drukke winkeluren worden fietsen tegen gevels geplaatst.  

- De capaciteit fietsparkeervoorzieningen in het kerngebied cultuur en speciaal-winkels 
is ver onder de maat (Resultaat beschikbaarheid gebied A). Zeker in de avonduren, als de 
fietsenstalling Het Vierkantje gesloten is, is dat het geval. Voor het groot aantal 
(fiets)bezoekers van theater de Maagd en de vele restaurants is dat een grote 
tekortkoming (Analyse fietsenstalling het Vierkantje). 

- De fietsparkeerplaats Pastoor Joorenplein is ongunstig gelegen en door de 
verkeerskundige inrichting van het kruispunt Stationsstraat - Bredasestraat moeilijk 
bereikbaar. (Analyse fietsenstalling Pastoor Joorenplein) 

- Bij grote evenementen is het aantal fietsparkeervoorzieningen gelegen aan of in de 
nabijheid van de parkeerring goed. Bij erg grote drukte kan overwogen worden naast 
de parkeervoorzieningen bij het CKB en gebouw T tijdelijk het Wilhelminaveld 
beschikbaar te stellen. (Fietsparkeren bij grote evenementen) 

Aanbevelingen 
- Onderzoek waar en wanneer er behoefte is aan voorzieningen voor kort parkeren en 

voor lang parkeren. Stem het aanbod hierop af. Gebruik de richtlijnen van het CROW. 
- Realiseer in de toekomst een gratis, bewaakte fietsenstalling met ruime openingstijden 

in hartje centrum, bijvoorbeeld in het pand Zeeman. Dat is in de avonduren van groot 
belang voor de horecaondernemers en theater de Maagd in het gebied Grote Markt-
Beursplein en uiteraard voor de inwoners van Bergen op Zoom. In het kader van de 
Vitale stad is dit een grote impuls, met name voor (toekomstige) modaal-plus inwoners 
waarvan bekend is dat ze graag van de fiets gebruik maken. Burgers willen graag hun 
dure fietsen veilig lang parkeren als ze een bezoek brengen aan de binnenstad. Lang 
parkeren is aan de orde voor bezoekers van het gebied Grote Markt-Beursplein en niet 
voor bezoekers van het gebied Gouvernementsplein-Sint Josephplein. 

- Wijzig in de huidige situatie de openingstijden van de fietsenstalling het Vierkantje (’s 
avonds tot 23:30 geopend, ’s morgens gesloten). Communiceer hierover met de 
burgers, maar laat ook de theater- en de restaurantmedewerkers dit doen. 

- Voeg in de huidige situatie parkeervoorzieningen toe in het kerngebied Grote Markt-
Beursplein bijvoorbeeld op de Hoogstraat of het Mineurplein. 

- Plaats fietsparkeervoorzieningen die aan de Fietsparkeur-eisen voldoen. 
- Vraag m.b.t. de beeldkwaliteit van nieuwe voorzieningen advies aan ter zake 

deskundigen over vormgeving en de plaats in de openbare ruimte. 
- Verander de instelling van de verkeerslichten bij de busbaanoversteek Pastoor 

Joorenplein – Arnoldus Asselbergsstraat. (Altijd groen, behalve als er een bus moet 
passeren en geef de bussen prioriteit in de verkeersafwikkeling)  

- Overweeg of in de Fortuinstraat, de Wouwsestraat en de Zuivelstraat een regime 
‘fietser te gast’ ingesteld kan worden om de bereikbaarheid van de 
fietsparkeervoorzieningen te verbeteren en zeer kort parkeren mogelijk te maken.  

- Schaf de regel “alleen parkeren in de rekken” binnen de parkeerring af. De regel is bij 
een tekort aan voorzieningen onredelijk en handhaving van de regel is onmogelijk. 

- Realiseer voldoende oplaadpunten voor e-fietsen. De oplaadpunten in stalling het 
Vierkantje zijn vanwege de openingstijden beperkt beschikbaar. 

  2
 naar samenvatting inhoud 



- Plaats routeduidingen naar het kerngebied Cultuur vanaf alle fietsroutes die VVV de 
Brabantse Wal aanprijst, vanaf de toekomstige snelle fietsroute Roosendaal-Bergen op 
Zoom en vanaf route van de Turf. 

- Realiseer voor fietstoeristen in de nabijheid van VVV de Brabantse Wal een 
fietsparkeerplaats.  

- Realiseer voor fietstoeristen een paar fietskluizen waarin fietsen met bagage 
geparkeerd kunnen worden. 

- Bevorder het fietsgebruik In het kader van duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit, 
gezondheid en 'Bewust op Weg’ door fietsersvriendelijke maatregelen zoals voldoende 
aantrekkelijke parkeervoorzieningen en door wachttijden voor fietsers bij 
verkeerslichten aan de parkeerring te verkleinen. 

- Formuleer een gemeentelijk fietsbeleid. 

Aanleiding en doelen onderzoek 
- Besluiten B&W 

* De opmerkelijke reactie van het college van B&W op het advies van een brede 
vertegenwoordiging van de burgers van Bergen op Zoom m.b.t. fietsparkeren hartje 
centrum. (Voorwoord) 

* Het niet uiten van een voornemen een gratis, bewaakte, ruim geopende 
fietsenstalling in hartje centrum te realiseren. (Voorwoord) 

- Fietsbeleid 
* Het ontbreken van een gemeentelijk fietsbeleid in het bijzonder van een visie 

fietsparkeren. (Voorwoord) 

- Doel onderzoek 
* Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken wat de huidige feitelijke 

beschikbaarheid is van fietsparkeervoorzieningen in relatie tot lang parkeren, kort 
parkeren en zeer kort parkeren 

* Het duiden van economische en culturele belangen  

- Oplossingen 
* Het vinden van juiste en kwalitatieve oplossingen in de huidige situatie (Inleiding) 
* Het vinden van juiste en kwalitatieve oplossingen in de toekomst (Inleiding) 

Onderzoekoverwegingen en criteria 
- Routekeuzes van fietsers (Fietsroutes en parkeervoorzieningen) 

* Fietsend naar een parkeervoorziening 
* Snel, kort, comfortabel en verkeersveiligheid is de prioriteitsorde die fietsers 

kiezen. 

- Parkeervoorzieningkeuzes van fietsers (Fietsroutes en parkeervoorzieningen) 
* Gelegen aan de route 
* Sociaal veilige plek 
* Zo dicht mogelijk bij de bestemming 
* Een sociaal veilige looproute van parkeervoorziening naar bestemming 

- Doelen van een fietsbezoeker (Doelen van een fietsbezoeker) 
* Zeer kort parkeren: 

Kort bezoek aan één winkel 
* Kort parkeren: 

Winkelen: filiaalbedrijven, franchise-ondernemingen, speciaalzaken, bibliotheek 
* Lang parkeren: 

Werken, op visite, restaurants, cafés, theater, museum, monumenten, 
stadswandeling, kerk, bijeenkomsten verenigingen, clubs, evenementen 

- Kerngebieden (Methode) 
* Het splitsen van het kernwinkelgebied in een speciaalzaken-/cultuurgebied en in en 

franchise-/filiaalbedrijven gebied 
* Het aanwijzen van twee centra in ieder van die kerngebieden: 

Cultuurgebied: Grote Markt en Beursplein 
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Franchise-/filiaalwinkelgebied: Gouvernementsplein en Sint Josephplein 

- Criteria o.a. uit “Leidraad fietsparkeren” van het CROW (Leidraad fietsparkeren) 
* Afstand parkeervoorziening tot centrum kerngebied is kleiner dan of gelijk aan 

150 m 
* Onderscheid in lang, kort en zeer kort parkeren 
* Kwaliteit van de parkeervoorziening (Fietsparkeur) 
* Sociaal veilige parkeerplek 
* Sociaal veilige looproute van parkeervoorziening naar bestemming 
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D. Inleiding 
De Fietsersbond Bergen op Zoom wil graag dat in het project “Fietsparkeren Binnenstad, 
aangenaam op de fiets” binnen de huidige financiële kaders zo goed mogelijke oplossingen 
gekozen worden en dat er voor de toekomst voor de burgers van Bergen op Zoom goede 
keuzes gemaakt worden waarop nu al zoveel mogelijk geanticipeerd wordt.  
De Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom stelt zich de volgende vragen: 
- Waar en wanneer is er nu en in de toekomst behoefte aan goede parkeervoorzieningen 

voor kortparkeerders? 
- Waar en wanneer is er nu en in de toekomst behoefte aan goede parkeervoorzieningen 

voor lang parkeerders? 
- Zijn de beoogde voorzieningen Fietsparkeur gecertificeerd? 
- Zijn de beoogde voorzieningen antidiefstal? 
- Is er in de beoogde voorzieningen voldoende ruimte voor fietsen met fietskratten, 

kinderzitjes, boodschappentassen e.d.? 
- Zijn de voorzieningen antizwerfvuil? 
- Passen de beoogde voorzieningen qua vorm, materiaal en kleur in de omgeving? 
- Is de plaats van de voorziening ook qua beeldkwaliteit doordacht gekozen?  
- Wordt de looproute vanaf de parkeervoorziening naar het kerngebied als sociaal veilig 

beleefd? 

E. Fietsroutes en parkeervoorzieningen 
Fietsers willen graag fietsend een parkeervoorziening bereiken en weer verlaten. Een 
parkeervoorziening zal gelegen moeten zijn aan routes die fietsers kiezen en zo dicht 
mogelijk in de buurt liggen van de beoogde bestemming. De looproute van de 
fietsparkeervoorziening naar de bestemming moet kort en (sociaal) veilig zijn. 
Van belang is te weten met welk doel een fietser naar de binnenstad gaat.  
Zal er lang of kort geparkeerd worden? Voor kort fietsparkeren worden er veelal 
voorzieningen (fietsenrekken, parkeernietjes, fietsparkeerzones) getroffen in de openbare 
ruimte. Voor lang parkeren is een fietsenstalling een gewenste oplossing. 
Fietsers kiezen directe routes met zo min mogelijk belemmeringen. Ze kiezen voor snelle, 
zo kort mogelijke routes die leiden naar het beoogde doel. Fietsers mijden als het 
mogelijk is verkeerslichten waar lang gewacht moet worden. Vaak onderweg stilstaan en 
vervolgens weer optrekken is voor fietsers onaangenaam. Voor heel veel fietsers heeft 
veiligheid een minder hoge prioriteit. Snel, kort, comfortabel en veilig is de prioriteitsorde 
die veel fietsers kiezen. Om die reden moeten routes die fietsers daadwerkelijk volgen 
veilig en comfortabel ingericht worden en ook snel zijn. Dat is een verantwoordelijkheid 
van de plaatselijke overheid.  
De verkeerskundige inrichting en verkeersregulatie mag geen ongewenst verkeersgedrag 
uitlokken.  

F. Binnenstad kerngebied – doelen van een fietsbezoeker 
Doelen van een fietsbezoeker: 
1. Winkelen – filiaalbedrijven, franchise-ondernemingen 
2. Winkelen – speciaalzaken 
3. Bibliotheek 
4. Werken in de binnenstad 
5. Visite – familie/bekenden 
6. Horeca – restaurants, cafés 
7. Cultuur – theater, museum, monumenten, stadswandeling  
8. Kerk 
9. Bijeenkomsten verenigingen, clubs e.d. 
10. Evenementen 

Bij de eerste drie doelen is er veelal sprake van kort-parkeren. Bij de doelen 4 t/m 10 is er 
meestal sprake van lang-parkeren.  
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G. Parkeeronderzoek 

G.1. Doel onderzoek 
Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken wat de huidige feitelijke 
beschikbaarheid is van fietsparkeervoorzieningen. Deze beschikbaarheid kan getoetst 
worden aan de huidige en toekomstige behoefte aan fietsparkeervoorzieningen. 
Wijzigingen in het fietsparkeer-aanbod moeten daarop gebaseerd zijn.  

G.2. Methode 
De gevolgde methode is gerelateerd aan “De leidraad fietsparkeren” van het CROW. 

     
kerngebied A            Kerngebied B 

Het kernwinkelgebied (winkel-acht) is verdeeld in twee deelgebieden zoals in 
bovenstaande afbeeldingen is weergegeven. In gebied A bevinden zich veel 
horecaondernemingen, winkelspeciaalzaken, cultuur gerelateerde vestigingen (theater, 
museum, monumenten), een bibliotheek en een kerk. 
In gebied B zijn hoofdzakelijk filiaal- en franchise-ondernemingen gevestigd. 
Voor gebied B zijn m.b.t. de beschikbaarheid van fietsparkeervoorzieningen de 
winkelopeningstijden van belang. Voor gebied A speelt daarnaast de beschikbaarheid in 
avonduren een zeer belangrijke rol. In ieder van de gebieden zijn twee ijkpunten geduid. 
In gebied A zijn dat de Grote Markt en het Beursplein. In gebied B zijn dat het 
Gouvernementsplein en het Josephplein.  
Van alle nu aanwezige parkeervoorzieningen zijn de capaciteit en de afstanden tot deze 
vier ijkpunten in kaart gebracht. Voor toetsing van aantrekkelijkheid is de afstandsnorm 
van 150 m tot een ijkpunt gehanteerd. Naast deze voorkeurskeuze van fietsers is een 
tweede keuze met een norm van 250 m beschouwd (Zie bijlage 2: Fietsparkeervoorzieningen; 
aantallen en afstanden tot centra). 
Vanuit alle gemeentekernen en wijken zijn de belangrijkste fietsroutes richting de 
gebieden A en B in kaart gebracht. Bij iedere route zijn de daaraan gelegen of eenvoudig 
te bereiken fietsparkeervoorzieningen getoetst aan de afstandsnormen. 
Voor gebied A zijn zowel de avond- als de middagbeschikbaarheid en bereikbaarheid 
bekeken, voor gebied B alleen de middagbeschikbaarheid. 
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G.3. Fietsroutes naar gebied A 

  

G.3.I. Resultaten avondbeschikbaarheid gebied A 
De resultaten zijn gebaseerd op een combinatie van de fietsroutes, de afstanden tussen de 
kernpunten Grote Markt en Beursplein en de verschillende parkeervoorzieningen. Daarbij 
is een afstandsnorm van 150 m voor de 1e keuze gebruikt.  
In bijlage 3 worden de aantallen in detail weergegeven. 

  
Aantal avond-parkeervoorzieningen in het gebied Grote Markt-Beursplein met afstandsnorm 150 m 
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 Opvallend is het gering aantal (16+48+20=84) voor fietsers aantrekkelijke 
parkeervoorzieningen. Het “wildparkeren” op de Grote Markt is hiermee verklaard.  
De avondparkeerders zijn in het algemeen langparkeerders. Dat betekent dat er grote 
behoefte is aan een fietsenstalling. 
Het capaciteitsprobleem kan verzacht worden door fietsenstalling Het Vierkantje ’s avonds 
i.p.v. ’s morgens geopend te laten zijn. Daarmee komt het aantal aantrekkelijke 
parkeerplekken op 144. Nog steeds veel te weinig voor al de theater- en 
restaurantbezoekers. Op vrijdag- en zaterdagavond/nacht komen daar de cafébezoekers 
nog bij.  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G.3.II. Resultaten middagbeschikbaarheid gebied A 
Voor de bepaling van de middagbeschikbaarheid wordt ervan uitgegaan dat fietsen door de 
Kortemeestraat, Kremerstraat, Wouwsestraat, Zuivelstraat, Josephstraat, Voetboog, 
Lombardenstraat en Zuivelplein niet wordt toegestaan. Fietsen door de Fortuinstraat 
wordt wel al toegestaan beschouwd. 
In bijlage 4 worden de aantallen in detail weergegeven. 

  
Aantal middag-parkeervoorzieningen in het gebied Grote Markt–Beursplein met afstandsnorm 150 m 

Opvallend is het gering aantal (16+48+60+20=144) voor fietsers aantrekkelijke 
parkeervoorzieningen. Het “wildparkeren” op de Grote Markt is hiermee verklaard. 
Een maximumaantal van 144 aantrekkelijke plaatsen is klein voor het cultuur- en 
speciaalzakengebied van de stad Bergen op Zoom waarin men overdag graag veel 
inwoners, bezoekers uit de regio en fietstoeristen gastvrij wil ontvangen. 
De fietsparkeervoorzieningen in het gebied Grote Markt-Beursplein zijn ’s middags niet 
fietsend te bereiken via de toegangspunten 2 en 3 (deel Meilust, deel Gageldonk). Een 
regime “Fietser te gast” in de Wouwsestraat en Zuivelstraat lost dit probleem op. 
Onderzoek naar het aantal langparkeerders in de middaguren moet uitwijzen of de 
capaciteit van fietsenstalling het Vierkantje afdoende is. 
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G.4. Fietsroutes naar gebied B 

  

G.4.I. Resultaten middagbeschikbaarheid gebied B 
Voor de bepaling van de middagbeschikbaarheid wordt ervan uitgegaan dat fietsen door de 
Kortemeestraat, Kremerstraat, Wouwsestraat, Zuivelstraat, Josephstraat, Voetboog, 
Lombardenstraat en Zuivelplein niet wordt toegestaan. Fietsen door de Fortuinstraat 
wordt wel als toegestaan beschouwd. De voorzieningen in de Josephstraat en op Achter de 
Koevoet worden tot de bereikbare voorzieningen gerekend. 
In bijlage 5 worden de aantallen in detail weergegeven. 

  
Aantal middag-parkeervoorzieningen in het gebied Josephplein-Gouvernementsplein met afstandsnorm 150 m 
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De capaciteit van de fietsparkeervoorzieningen lijkt voor gebied B (60+52+20+8+360=500) 
voldoende. Ook in het geval dat de voorzieningen (20) in de Josephstraat weggehaald 
zouden worden. 
Fietsers vanaf toegangspunt 3 (deel Gageldonk) kunnen de parkeervoorzieningen niet 
fietsend bereiken. 
Een regime “Fietser te gast” in de Wouwsestraat, Zuivelstraat en Josephstraat lost dit 
probleem op. 
Hier blijkt dat ook vanwege de afstand de fietsparkeerplaats Pastoor Joorenplein (328) 
minder aantrekkelijk is. 
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G.5. Analyse Fietsenstalling Het Vierkantje 
De fietsenstalling Sint Annastraat heeft een 
capaciteit van 60 plaatsen. Daarnaast zijn er 
een openbaar toilet en kluisjes en kunnen er 
buggy’s gehuurd worden. Er zijn 4 
oplaadpunten voor e-fietsen. 
De openingstijden zijn als volgt: 
Ma: 12:30 – 19:00 uur 
Di t/m do: 8:30 – 19:00 uur 
Vr: 8:30 – 22:00 uur 
Za: 8:30 – 18:00 uur 
Koopzondagen: 11:15 – 17:15 uur 

Het is bij de bewoners van Bergen op Zoom onvoldoende bekend dat deze fietsenstalling 
bestaat. De routeduiding naar deze voorziening is onvoldoende. 
De openingstijden zijn gerelateerd aan de openingstijden van de winkels. Er is er een 
beperkt gebruik van de stalling door winkelmedewerkers. Gedurende de ochtenden (8:30 – 
12:30 uur) wordt er nauwelijks door bezoekers van kerngebied A gebruikgemaakt van de 
stalling. De bezoekers van de nabij gelegen bibliotheek kiezen voor kort-parkeren in de 
Sint Annastraat zelf. (Fiets)bezoekers van de avondvoorstellingen in theater De Maagd 
kunnen nu geen gebruik maken van de stalling. Ook bezoekers van de vele in de nabijheid 
gelegen restaurants kunnen in de avonduren geen gebruik maken van de fietsenstalling.  
De openingstijden zijn niet in overeenstemming met de tijden waarop een groot aantal 
fietsers een bezoek brengt aan kerngebied A. Deze fietsers willen graag veilig, bewaakt en 
langer dan een uur parkeren. De openingstijden laten dat niet toe. Dat is inefficiënt. 

Aanbevelingen: 
- Wijzig de openingstijden in  1

Ma 12:30 – 19:00 uur,  
Di t/m vr 12:30 – 23:30 uur,  
Za: 12:30 – 23:30 uur 

- Zorg voor een veilig verlichtingsniveau in de Sint Annastraat. 
- Communiceer met de burgers dat de fietsenstalling bewaakt en gratis is en dat de 

openingstijden afgestemd zijn op theaterbezoek, restaurantbezoek en 
(middag)winkelen, maar niet op nachtelijk horecabezoek. 

 De Sint Annastraat is geen doorgaande voetgangersroute meer tussen horeca-ondernemingen op de verschillende pleinen. 1

De weekendcafébezoekers arriveren veelal om 23:00 uur in het centrum. De fietsenstalling sluit rond die tijd. Van 
nachtelijke overlast vanwege de fietsenstalling zal geen sprake zijn.
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G.6. Analyse Fietsenstalling Pastoor Joorenplein 

De fietsparkeerplaats is ongunstig gelegen en door de verkeerskundige inrichting van het 
kruispunt Stationsstraat - Bredasestraat moeilijk bereikbaar. Fietsers willen een 
parkeerplaats immers fietsend bereiken en fietsend weer verlaten. Enkel vanuit de 
Bredasestraat is de parkeerplaats fietsend te bereiken en in de richting Wassenaarstraat 
fietsend te verlaten. De fietsenstalling verlaten in de richting van de Korneel 
Slootmanslaan is onmogelijk. Fietsers die eerst parkeren en dan naar het centrum willen, 
moeten bijna altijd twee keer voor verkeerslichten wachten, eenmaal met fiets en 
eenmaal zonder fiets. De parkeerplaats wordt o.a. om die redenen slecht benut. Verder is 
de bewaking komen te vervallen en is er cameratoezicht voor in de plaats gekomen. De 
etage-voorziening wordt nauwelijks benut. Het gebruik van de begane grond plaatsen is 
ook niet vriendelijk. De parkeerplaats is in vele opzichten niet fietsersvriendelijk. Fietsers 
plaatsen hun vervoermiddel liever bij V&D in de Stationsstraat en de Arnoldus 
Asselbergsstraat. 

De fietsenstalling Pastoor Joorenplein werd/wordt ook gebruikt door treinreizigers die het 
toegangssysteem van de bewaakte NS-fietsenstalling onhandig vinden. 

  
Fietsersonvriendelijke routes 

  
Richting Korneel Slootmanslaan? Via een omweg? 
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Etage-leegstand          Kopzorgen? 

    
Waar is de beheerder?        Staat de camera 24/7 aan? 

Aanbeveling: 
Het is gewenst de verkeerslichten bij de busbaanoversteek van V&D naar het Pastoor 
Joorenplein zeer voetgangers- en fietsersvriendelijk af te stellen (Altijd groen, behalve als 
er een bus moet passeren). Dit kan gecombineerd worden met een systeem waarmee 
bussen een hoge prioriteit krijgen. De bereikbaarheid van het busstation en van de 
fietsenstalling aan het Pastoor Joorenplein, maar ook de bereikbaarheid van de 
autoparkeerplaats en het busstation wordt daarmee verbeterd. 

G.7. Analyse Fietsenstalling Kloosterstraat 
De fietsenstalling Kloosterstraat is zeer gunstig gelegen voor gebied B. Vanuit de meeste 
wijken/kernen is de voorziening fietsend te bereiken als ervan uitgegaan wordt dat fietsen 
door de Fortuinstraat toegestaan wordt. De capaciteit van 360 plaatsen is uitstekend. 
De stalling ligt enigszins verscholen achter een nutsgebouw en een terras. Aandacht voor 
de sociale veiligheid in de avonduren is hier gewenst.  
Aanbeveling: plaats een camera  
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G.8. Fietsparkeren bij grote evenementen 

  
Fietsparkeervoorzieningen grote evenementen 

Bij evenementen waarbij fietsparkeervoorzieningen in hartje centrum moeilijk bereikbaar 
zijn, zal gebruik gemaakt kunnen worden van de voorzieningen op het Pastoor 
Joorenplein, in de Kloosterstraat, in de Lindebaan, op de Westersingel/Noordsingel en 
mogelijk op het Sint Catharinaplein, in de Blauwehandstraat en in de Kerkstraat, maar ook 
bij het CKB en bij gebouw T. Een tijdelijke verwijzing naar deze parkeervoorzieningen is 
dan gewenst. Bij een nog grotere behoefte is tijdelijk parkeren op bijvoorbeeld het 
Wilhelminaveld een optie. 

G.9. Routes fietstoeristen 
Door de grote landschappelijke variatie in de omgeving en cultuurhistorische trekpleisters 
in de stad en in het buitengebied is fietsen in de regio Bergen op Zoom zeer aantrekkelijk. 
Niet voor niets biedt VVV de Brabantse Wal zoveel fietsroutes. Vanaf deze routes moeten 
toeristen via aantrekkelijke routes op een duidelijke manier geleid worden naar het 
kerngebied Cultuur, waarvan het Markiezenhof de magneet is.  
Aanbevelingen: 
- Realiseer in de omgeving van het Markiezenhof een fietsparkeervoorziening voor 

fietstoeristen. Dat is bij de achterplaats in de daar al aanwezige stalling wellicht 
mogelijk.  

- Realiseer een paar fietskluizen waarin fietsen met bagage geparkeerd kunnen worden. 

G.10. Conclusies 
(zie samenvatting) 

G.11. Aanbevelingen  
(zie samenvatting)  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H. Bijlagen 

H.1. Bijlage 1: Uit “Leidraad fietsparkeren” van het CROW 
Locatie 
Een gunstige locatie van de stalling is in hoge mate bepalend voor het succes ervan. 
Hierbij moet worden gerealiseerd dat fietsers niet bereid zijn een grote afstand te lopen 
tussen stalling en bestemming. Het sterke punt van de fiets is nu eenmaal dat men 
hiermee heel dicht bij de bestemming kan komen. Een geschikte locatie vinden, is dus niet 
eenvoudig. Belangrijk zijn voldoende (politieke) steun voor het initiatief om een stalling 
op te zetten en een duidelijk programma van eisen. 
Een bewaakte stalling moet gunstig liggen ten opzichte van de fietsroutes en omvat in de 
directe omgeving voldoende ‘fietsattractieve’ bestemmingen, met minimale 
loopafstanden. Voor de lokalisering van een bewaakte stalling in een centrumgebied zijn 
er de volgende criteria: 
• Direct gelegen aan toeleidende fietsroutes; 
• In of aan de rand van het kernwinkelgebied; 
• Liefst binnen een straal van 150 m van het hart van de winkelkern, in grote steden mag 

deze afstand wat ruimer zijn en in kleine steden moet deze wat krapper zijn; 
• Maximaal 30 m in stillere zijstraten, maar dan wel met een goede ‘visuele relatie’ met 

het kernwinkelgebied en een goede, aantrekkelijke looproute; 
• Zo mogelijk ook nabij de ingang (maximaal 50 m) van zogenaamde ‘fietsmagneten’ (de 

belangrijkste centrumbestemmingen). 

Verder zijn de volgende drie locatie-aspecten nog van belang voor het daadwerkelijk 
benutten van de potentiële vraag: 
• Bekendheid 
• Het is gunstig als de stalling wordt gevestigd op een bekende locatie: bijvoorbeeld op 

een centraal plein of bij/in een belangrijk gebouw. De stalling krijgt dan 
gemakkelijker naamsbekendheid en fietsers zullen sneller op het idee komen om hier 
de fiets te stallen. 

• Toegankelijkheid: maaiveld of ondergronds 
Een stalling op het maaiveld heeft de voorkeur. Bij een stalling onder de grond vraagt 
de technische uitvoering veel zorg. Met name het overbruggen van het hoogteverschil 
kan lastig zijn voor ouderen en voor mensen met fietsen met kinderzitjes of zware 
boodschappentassen. 

• Sociale veiligheid 
• Voldoende sociale veiligheid in en om de stalling is belangrijk. De wandelroute van de 

stalling naar de bestemming verdient zeker ook de aandacht. 
• Het gebruik van de bewaakte stalling verhogen 

Als uit fietsparkeeronderzoek blijkt dat de fietsparkeerdruk van een bewaakte stalling laag 
is, zijn er in principe drie mogelijkheden om deze te verhogen. De laatste twee 
mogelijkheden zijn ingrijpende maatregelen: 
• Kwaliteitsverbetering, wanneer op dat punt nog een slag te maken is; 
• Verplaatsing van de bewaakte stalling, als deze niet direct aan het kernwinkelgebied 

grenst, niet op fietsroutes aansluit en/of (bij kleinere steden) niet binnen 150 m van 
het hart van de winkelkern ligt; 

• Invoering van een nultarief (gratis bewaakt stallen). 
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H.2. Bijlage 2: Fietsparkeervoorzieningen: aantallen en afstanden 

Plaats Aantal Afstand  
Markt

Afstand  
Beursplein

Afstand  
Josephplein

Afstand  
Gouvernementsplein

Kerkstraat 16 190 400 200 290

Hoogstraat 20 120 300 280 300

Bosstraat 8 200 400 400 450

Potterstraat 12 170 270 500 500

Lievevrouwestraat 48 160 120 550 450

Moeregrebstraat 16 240 45 650 550

Westersingel 120 350 240 750 650

SintCatharinaplein 16 250 250 500 350

Blauwehandstraat 60 300 500 300 70

Zuivelplein 24 230 450 300 100

Postkantoor 28 200 380 300 150

AchterDeKoevoet 8 450 625 100 150

Kloosterstraat 360 350 525 80 280

Josephstraat 20 500 700 120 200

PastoorJoorenplein 328 550 750 290 240

Noordsingel 28 350 180 750 700

HetVierkantje 60 100 160 500 350

Lindebaan 24 290 450 500 350

Totaal 1196        

  Afstand tot kernpunt is kleiner of gelijk aan 150 m

  Afstand tot kernpunt is kleiner of gelijk aan 250 m en groter dan 150 m

  18
 naar samenvatting inhoud



H.3. Bijlage 3: Fietsparkeervoorzieningen Avond gebied A 
Om een beter inzicht te krijgen is naast de 150 m-norm ook een 250 m-norm beschouwd. 
De eerste keuze geeft de maximale aantallen van de 150-m-norm weer. Bij de eerste + 
tweede keuze is de 250 m-norm gehanteerd. 

H.4. Bijlage 4: Fietsparkeervoorzieningen Middag gebied A 
Om een beter inzicht te krijgen is naast de 150 m-norm ook een 250 m-norm beschouwd. 
De eerste keuze geeft de maximale aantallen van de 150-m-norm weer. Bij de eerste + 
tweede keuze is de 250 m-norm gehanteerd. 

Route naar A AVOND Max. Grote Markt Max. Beursplein Max. gebied A

Via toegangspunt  Vanuit 1e 1e +2e 1e 1e +2e 1e 1e + 2e

1 Meilust 20 124 64 108  

2 Meilust 20 60 64 64  

3 Gageldonk 20 60 64 64  

4 Warande/Gageldonk 20 100 64 64  

5 Borgvliet/Langeweg 
Fort/Markiezaten 20 96 64 64  

6 Bergse Plaat/Zeekant 20 40 64 64  

7 Havenkwartier/Scheldeveste 20 80 64 184  

8 Halsteren/Lepelstraat 
Tuinwijk/Noordgeest 20 84 64 184    

Maximum aantal   20 188 64 228 84 308

Route naar A MIDDAG Max. Grote Markt Max. Beursplein Max. gebied A

Via toegangspunt Vanuit 1e 1e +2e 1e 1e +2e 1e 1e + 
2e

1 Meilust 80 184 64 108  

2 Meilust 0 24 64 64  

3 Gageldonk 0 0 64 64  

4 Warande/Gageldonk 80 160 64 124  

5 Borgvliet/Langeweg 
Fort/Markiezaten 80 164 64 124  

6 Bergse Plaat/Zeekant 80 164 64 124  

7 Havenkwartier/Scheldeveste 80 156 64 244  

8 Halsteren/Lepelstraat 
Tuinwijk/Noordgeest 80 144 64 272    

Maximum aantal   80 220 64 288 144 368
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H.5. Bijlage 5: Fietsparkeervoorzieningen Middag gebied B 
Om een beter inzicht te krijgen is naast de 150 m-norm ook een 250 m-norm beschouwd. 
De eerste keuze geeft de maximale aantallen van de 150-m-norm weer. Bij de eerste + 
tweede keuze is de 250 m-norm gehanteerd. 

Route naar B Vanuit 
Max. 

Gouvernementsplei
n

Max. Josephplein Max. gebied B

Via 
toegangspunt MIDDAG 1e 1e +2e 1e 1e +2e 1e 1e + 

2e

1 Meilust 112 112 0 0  

2 Meilust 112 460 20 20  

3 Gageldonk 0 348 20 20  

4 Warande/Gageldonk 60 388 368 368  

5 Borgvliet/Langeweg 
Fort/Markiezaten 60 60 368 368  

6 Bergse Plaat/Zeekant 60 60 368 368  

7 Havenkwartier/Scheldeveste 60 60 368 368  

8 Halsteren/Lepelstraat 
Tuinwijk/Noordgeest 112 112 368 368    

maximum   120 468 388 388 500 828
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