
De Fietsersbond is blij met dit voorstel. 

Het is goed nieuws voor heel veel inwoners van de gemeente. 
• Fietsers kunnen dan hun vaak dure fietsen, in het bijzonder in de avonduren, 

veilig parkeren in het historische hart van de stad. 
• Onveilige situaties door belemmeringen in de bereikbaarheid voor 

hulpdiensten worden weggenomen.
• Een veel minder rommelig straatbeeld.

Voor de ondernemers in het historisch deel van de winkelacht is het een 
positieve impuls.
• Fietsers zijn belangrijke klanten van de ondernemers. Deze klanten besteden 

vanwege de frequente bezoeken meer dan andere bezoekers zo blijkt uit 
landelijk onderzoek

• Het City Service Punt genereert meer voetgangers in een deel van het 
historische hart. Daar kunnen ondernemers van profiteren.

• Voor de klanten van horeca en de bezoekers van de theaters en evenementen 
is het een zeer welkome service waar de betrokken ondernemers en 
organisatoren blij mee moeten zijn. 
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De gemeente geeft met de realisatie van het City Service Punt aan dat:
• Het belangrijk is dat haar inwoners vanuit een gezondheidsperspectief bewegen. 

Goede voorzieningen voor fietsers bevorderen dat.
• Ze inspeelt op het groeiend aantal fietsers en rekening houdt met een verdere groei.
• Omdat fietsen veel minder milieubelastend is, ze oog heeft voor dit belangrijke 

duurzaamheidsaspect
• De autoverkeer- en parkeerdruk in positieve zin wil beïnvloeden

Inlopen achterstand
Heel veel vergelijkbare gemeenten in Nederland hebben een gratis bewaakte 
fietsenstalling met ruime openingstijden gerealiseerd in het hart van de stad. In Noord-
Brabant is Bergen op Zoom de enige gemeente die nog niet zo ver is. 
Andere gemeenten hebben om bovenstaande redenen wel deze voorziening gerealiseerd. 
De meesten ervan bekostigen dat uit de parkeerbudgetten.
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Het Fietsberaad deed een zeer uitgebreid onderzoek naar fietsen in 
winkelgebieden en fietsparkeren in de nabijheid van winkelgebieden.

Fietsberaad
Het Fietsberaad is een groep verkeerskundigen, voornamelijk werkzaam bij 
gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en adviesbureaus. Het Fietsberaad is 
ingesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het beraad opereert 
zelfstandig, onafhankelijk en kritisch en komt vier à vijf keer per jaar bijeen. Het 
secretariaat is ondergebracht bij CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en 
infrastructuur.

Omvang onderzoek
Op 91 locaties in de volgende 15 gemeente zijn metingen gedaan: Alkmaar, 
Apeldoorn, Breda, Delft, Den Haag, Driebergen-Rijsenburg, Gouda, Groningen, ’s-
Hertogenbosch, Middelburg, Nijmegen, Roermond, Tilburg, Vlaardingen en 
Zwolle. Daarnaast is er  allerlei relevante informatie verzameld. 

Fietsparkeren
In straten waar gefietst mag worden is het niet logisch om het fietsparkeren te 
verbieden, en in straten waar niet gefietst mag worden moet ook het 

2



fietsparkeren ontmoedigd worden.

De aard “doelgericht boodschappen doen” versus “recreatief bezoek”  de omvang 

daarvan en de grootte van het winkelgebied zijn de belangrijkste factoren voor een 

succesvol fietsparkeerbeleid. Dat wil zeggen: OP DE JUISTE TIJDSTIPPEN VOLDOENDE 

MOGELIJKHEDEN OP DE JUISTE PLAATS. 

Voor ”kort parkeren”  hoeven geen voorzieningen gerealiseerd te worden. In de buurt van 

de bestemming moeten er wel plekken zijn waarop een fiets geparkeerd kan worden. 

Voor “lang en zeer lang parkeren” zijn voorzieningen (rekken, stallingen) nodig, die zoveel 

als mogelijk aan de rand van het winkelgebied gesitueerd zijn. Deze voorzieningen dienen 

met de fiets goed bereikbaar te zijn en de loopafstanden naar de belangrijkste 

bestemmingen in het gebied dienen niet groot te zijn. 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de hierboven genoemde aspecten 

van fietsparkeerbeleid.
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Parkeerkeuzes hangen samen met de verblijfsduur in het gebied.
Een fietser kiest uit de volgende parkeermogelijkheden
• In een fietsenstalling
• In een fietsenrek of tegen een aanleunhek(nietje)
• Op de kop van een straat die uitkomt op het winkelgebied
• In het winkelgebied zelf

Mensen ontwikkelen gewoonten die ze vasthouden. Het is gewenst fietsers 
gewoonten uit het bijgevoegd overzicht te laten ontwikkelen. Uit onderzoek in 
andere gemeenten is gebleken dat heel veel fietsers deze gewoonten hebben 
(ontwikkeld).
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Als het niet of matig druk is, is zeer kort parkeren in het winkelgebied 
aantrekkelijk voor fietsers die even een boodschap doen. Daarbij mogen de 
belangen van met name voetgangers en ook die van ondernemers niet geschaad 
worden. Fietsen geplaatst in de vrije loopstrook zijn belemmerend voor 
voetgangers in het bijzonder voor voetgangers met een beperking. Ook komt dat 
vaak niet ten goede aan de presentatie in de openbare ruimte van de 
ondernemingen. In feite dient een fiets bij zeer kort parkeren geplaatst te 
worden tegen de gevel of in de lengterichting van de winkelstraat. Er zijn andere 
plekken in de directe nabijheid van winkelstraten geschikt voor zeer kort 
parkeren. Deze plekken zonder rekken zijn in de afbeelding aangegeven.
Dat zijn:
• Kop Korenbeursstraat
• Kop Koevoetstraat
• Voetboog/Koevoetstraat 
• Kop Cromwielstaat
• Sint Annastraat
• Sint Josephstraat/Achter de Koevoet
• Lombardenstraat/Thaliaplein
• Potterstraat/Molstraat
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De belangrijkste beschikbare fietsparkeervoorzieningen in de onmiddellijke 
nabijheid van het winkelgebied zijn goed gespreid gelegen aan de rand ervan. 
Als het City Service Punt gerealiseerd wordt, dan zijn er zowel in het historische 
hart als in het winkelrondje voldoende fietsparkeervoorzieningen beschikbaar.

“LANGPARKEREN” bij voorkeur in de rekken of indien de fietser dat wenst in een 
stalling.
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De belangrijkste beschikbare fietsparkeervoorzieningen in de onmiddellijke 
nabijheid van het winkelgebied zijn goed gespreid gelegen aan de rand ervan. 
Als het City Service Punt gerealiseerd wordt, dan zijn er zowel bij het historische 
hart als bij het winkelrondje fietsenstallingen beschikbaar met ruime 
openingstijden. Daarnaast zijn er voldoende andere fietsparkeervoorzieningen 
beschikbaar.

“ZEER LANG PARKEREN” bij voorkeur in de stallingen of indien de fietser dat 
wenst in de rekken.

Zeer lang parkeren buiten de winkelopeningstijden komt in het historische hart 
van het winkelgebied veelvuldig voor. Zeer lang parkeren in de avonduren moet 
mogelijk zijn voor bezoekers van theaters, van restaurants, andere horeca en 
evenementen. 
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Onderzoek Fietsersbond Bergen op Zoom
In 2016 deed de Fietsersbond een onderzoek naar de capaciteit 
fietsparkeervoorzieningen.
In het historisch hart van de stad bleken er 84 voor fietsers aantrekkelijke 
parkeerplaatsen te zijn. 
Er zijn twee oorzaken voor dit aanzienlijke tekort te noemen: 
• De fietsenstalling Sint Annastraat is in de avonduren gesloten.
• Een aantal jaren geleden zijn er heel veel fietsparkeerplaatsen verdwenen op 

de Grote Markt ten behoeve van terrassen.

Ondertussen zijn er wijzigingen. Zo zijn er onlangs op de Hoogstraat/Grote Markt 
veel fietsparkeerplaatsen verwenen ten behoeve van een terras aldaar. Dit 
grotere tekort wordt enigszins gecompenseerd door de fietsrekken geplaatst in 
de Engelsestraat en een uitbreiding in de Lievevrouwestraat. Het tekort blijft 
echter aanzienlijk. Ook op het Zuivelplein zijn er fietsparkeerplaatsen verdwenen 
ten behoeve van een terras.

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 nabije toekomst een gratis, bewaakte fietsenstalling met 
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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.”
Uit het bovenstaande moge blijken dat er weinig terecht is gekomen van een uitbreiding 
in de openbare ruimte, in tegendeel.

CROW
Het CROW is hét kenniscentrum verkeer, vervoer en infrastructuur van Nederland. Ze 
publiceerde gegevens over het gebruik van (bewaakte) fietsenstallingen.
Uit het overzicht blijkt dat ca. 8% kortparkeerder is, dat ca. 30% langparkeerder is en dat 
ca. 60% zeer lang parkeerder is.
Van de laatste categorie maakt ca. 50% gebruik van een (bewaakte) fietsenstalling. 
Dit onderzoek geeft een indicatie voor de capaciteit van een bewaakte fietsenstalling.

7



Vanuit de belangrijkste (fiets)verkeersknooppunten zijn fietsroutes naar het City 
Service Punt beschouwd.
Knooppunt L is in feite bedoeld voor fietsers die hun fiets bij het station 
geparkeerd hebben. Als knooppunt voor fietsers uit Oost is dit minder geschikt 
vanwege het tunneldeel. Eigenlijk horen fietsers de hellingen en de tunnel als 
voetganger te passeren. Voor een groot deel van de fietsers uit oost is een route 
langs de knooppunten F en G aantrekkelijker. 

In de keuze voor een route spelen de volgende aspecten een rol:
• de lengte
• of men goed door kan fietsen (niet teveel afslagen)
• het aantal verkeerslichten en  het gemiddelde tijdverlies
• goede fietspaden 
• de veiligheid 
• beleving: zien en gezien worden

Op basis van deze aspecten zijn routes naar het City Service Punt in kaart 
gebracht.
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Het goed door kunnen fietsen in het winkelgebied hangt samen met de drukte. Bij grote 
drukte zullen de meeste fietsers een alternatieve route kiezen
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Als een fietser alleen fietsend het City Service Punt wilt bereiken bij grote drukte 
dan zijn de in de afbeelding weergegeven routes voor de hand liggend. Alleen het 
deel van de routes (ca  . 40 m) in de Fortuinstraat naar het City Service Punt gaat 
door het winkelgebied.

9



Uit alles blijkt dat met een City Service Punt de gemeente laat zien dat ze 
belangen van heel veel van haar inwoners serieus neemt.
Ook is het een zeer positieve impuls voor het hart van de stad. 
Laat deze kans niet liggen. Neem een goed besluit in het belang van vele burgers! 

Bergen op Zoom, 29 augustus 2018
Namens de Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom 
Piet C. Bruys, voorzitter
06 57537340
pbruys@gmail.com
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