secretariaat:
telefoon:
email:
website:

Ravelstraat 66, 4614 XE Bergen op Zoom
0164 244466
bergenopzoom@fietsersbond.nl
http://bergenopzoom.fietsersbond.nl

Geacht college, geachte raad,
Naar aanleiding van het raadsbesluit City Service Punt stelt de Fietsersbond afdeling Bergen
op Zoom een viertal onderwerpen aan de orde:
-

Een City Service Punt in de toekomst.
Oorzaken parkeerprobleem voor fietsen in hartje stad
Het meningsvormende proces en het besluitvormende proces
Aanbevelingen

Een City Service Punt in de toekomst
Woordvoerders in de raadsvergadering van 13 september 2018 gaven in grote meerderheid
aan het idee van een City Service Punt te omarmen, maar achtten de voorgestelde locatie
niet geschikt. In het collegeprogramma 2018-2022 wordt geduid goede
fietsparkeervoorzieningen te realiseren en een verdere invulling aan een City Service Punt te
geven. Ook oppositiepartijen verwijzen in hun verkiezingsprogramma naar de realisatie van
goede fietsparkeervoorzieningen. De daaruit voortvloeiende vragen zijn:
- Aan welke eisen moet volgens het gemeentebestuur een City Service Punt voldoen?
- Hoe hoog is/wordt het beschikbare (jaar)budget?
- Welke realisatietermijn heeft het gemeentebestuur in gedachten?

Oorzaken
Deze raad is opnieuw niet in staat gebleken een probleem dat in de afgelopen jaren door het
gemeentebestuur zelf is veroorzaakt, op te lossen. De grote moeite die het college zich
troostte zoals uit de opsomming over het meningsvormende traject hieronder moge blijken,
heeft niet geholpen.
De volgende oorzaken liggen ten grondslag aan het probleem van onvoldoende
fietsparkeercapaciteit in het historische hart van de stad:
- Een groot aantal fietsparkeerplaatsen (ca. 60) op de Grote Markt zelf en onderaan de
Hoogstraat is verdwenen ten behoeve van terrassen.
- De bewaakte fietsenstalling (60 fietsparkeerplaatsen) in de Sint Annastraat is gesloten in
de avonduren, juist op de momenten dat de fietsparkeer-behoefte groot is. Een door een
van de vorige colleges gemaakte afspraak met de eigenaren van appartementen in de
Sint Annastraat is hier debet aan en is belemmerend voor een gesuggereerde uitbreiding
van capaciteit in deze straat.
In de avonduren zijn er dus in eerste instantie120 fietsparkeerplaatsen minder beschikbaar.
Ondanks de toevoeging van fietsparkeerplaatsen en fietsnietjes, is er nog steeds te weinig
capaciteit. Feitelijk is in de avonduren sprake van een terugloop van ongeveer 100
parkeerplaatsen terwijl het aantal fietsers groeit.

Het meningsvormende proces en het besluitvormende proces
De Fietsersbond is geschokt over de manier waarop de besluitvorming in de raad over het
City Service Punt tot stand is gekomen. Onprofessioneel en onvoldoende transparant tijdens
de raadsvergadering zijn passende kwalificaties bij de gang van zaken. Dit oordeel is niet
gebaseerd op het besluit zelf, maar op de voorbereiding van het raadsvoorstel door de
fracties en de ommezwaai van met name de coalitiepartijen in de laatste dagen. Voor een
burger is het niet te begrijpen dat enige dagen na de commissievergadering, waarin in
meerderheid positief over het voorstel werd geoordeeld, de coalitiefracties zo van gedachten
veranderen.
Een voorstel City Service Punt is nu twee keer aan de raad voorgelegd. Voor het
meningsvormende proces is niet alleen ruim de tijd genomen, maar zijn er voor de
inhoudelijke beoordeling ook vele mogelijkheden geboden. Een opsomming van een aantal
ervan:

- 2015

- 2016
- 2016
- 2017
- 2017/
2018
- 2018
- 2018

- 2018
- 2018

Drie zeer uitgebreide en zeer drukbezochte sessies onder leiding van DHV met
alle stakeholders over de fietsparkeerproblematiek op de Grote Markt e.o.
Unaniem advies: realiseer een gratis bewaakte fietsenstalling met ruime
openingstijden in hartje centrum.
Onderzoek door de Fietsersbond naar de Fietsparkeerfaciliteiten Binnenstad
Notitie Fietsparkeren, aangenaam op de fiets
Excursie voor raadsleden naar ’s-Hertogenbosch om kennis te nemen van
keuzes van een andere gemeente en de voor- en nadelen daarvan.
Diverse informatiebijeenkomsten voor raadsleden in het Binnenstadslab ter
ondersteuning van de meningsvorming
Informatiefolder City Service Punt
Een excursie voor raadsleden naar het pand Fortuinstraat 20 om
randvoorwaarden, keuzes en mogelijkheden te beschouwen ter ondersteuning
van de meningsvorming
De gebruikelijke beeldvormende bijeenkomsten
Gesprekssessie met omwonenden
Notitie Fietsersbond City Service Punt

Het is de Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom opgevallen dat lang niet alle fracties
deelnamen aan de excursies en informatie- en meningvoorbereidende bijeenkomsten in het
binnenstadslab.
Feitelijk resten er twee gedachten. De raad heeft in het voortraject ondanks de zeer
uitgebreide informatie en communicatiemogelijkheden niet de juiste afwegingen gemaakt óf
bedenkt op het aller allerlaatste moment dat ze de burgers de faciliteiten toch niet kan bieden
vanwege de financiële situatie. De laatste gedachte kan gelezen worden als: nog niet
kunnen bieden van faciliteiten. Immers als in het collegeprogramma en door een ruime
meerderheid van de fracties geuit wordt dat een City Service Punt erg belangrijk is, dan moet
er uiteindelijk ook financiële middelen beschikbaar worden gemaakt.
Het verbaast de Fietsersbond dat in de toelichting tijdens de raadsvergadering de
coalitiepartijen argumenten noemen die al veel eerder in de afwegingen betrokken hadden
moeten zijn. De financiële hoofdreden wordt daarmee vervaagd. In de commissievergadering
had al duidelijk moeten worden dat de meerderheid van de raad het voorstel niet zou
steunen. Het tegendeel was het geval.
Het vertrouwen in het gemeentebestuur is toch al niet rooskleurig. Door dit soort bestuurlijk
gedrag loopt het vertrouwen een nieuwe deuk op. Het college en vooral de raad
mogen/moeten zich dit aantrekken.

Aanbevelingen van de Fietsersbond
- Beraadt u over de vraag hoe het gemeentebestuur in algemene zin, met dit item als
voorbeeld, in de toekomst een meer geloofwaardige en een meer professionele indruk bij
de inwoners van de gemeente kan maken.
- Stel een programma van eisen vast voor een City Service Punt.
- Stel het beschikbare (jaar)budget vast?
- Noem een realisatietermijn voor een City Service Punt
De Fietsersbond hoopt dat in het belang van vele fietsende inwoners van de gemeente, in
het belang van de binnenstad en zijn ondernemers binnen een redelijke termijn een City
Service Punt tot stand gebracht wordt.
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