
Bergen op Zoom, donderdag 29 mrt. 2018 

Geacht college,

Fietsersbond verheugd met bewaakte gratis fietsenstalling in hartje 
centrum

De Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom is zeer verheugd met uw besluit een 
City Service Punt in de Fortuinstraat te realiseren. In de afgelopen jaren 
hebben wij hierover regelmatig met u van gedachten gewisseld. Wij zien het 
als een zeer positief signaal voor het verder faciliteren van het fietsgebruik. 
Het is goed nieuws voor de bezoeker van het centrum van Bergen op Zoom die 
de vaak dure fiets op een veilige plek kan gaan parkeren. Vooral voor 
langparkeerders in de avonduren is het een geweldige stap vooruit. Bezoekers 
van theater de Maagd, de restaurants en cafés en de vele evenementen 
kunnen nu in hartje centrum met een geruster hart gaan genieten van de vele 
aangename dingen die onze stad te bieden heeft. Ook de fietsparkeercapaciteit 
wordt op een niveau gebracht dat past bij de behoefte.

Langparkeren, kortparkeren
Het City Service Punt is in de eerste plaats bedoeld voor langparkeerders. Dat 
zijn fietsers die langer dan een uur in het centrum gaan vertoeven. Fietsers die 
korter in de binnenstad zijn kunnen uiteraard ook gebruik maken van de gratis 
en bewaakte fietsenstalling. De fietsaanleunbeugels en fietsenrekken/klemmen 
in de openbare ruimte zijn bedoeld voor deze kortparkeerders.

Ook positief nieuws voor anderen
De realisatie van een City Service Punt is niet alleen voor fietsers positief 
nieuws. Het is een stimulans voor de binnenstad, de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten op bepaalde locaties wordt verbeterd, en het straatbeeld gaat 
erop vooruit.

Gunstige ligging
Het City Service Punt is gunstig gelegen. Het ligt centraal tussen de Grote 
Markt en het Beursplein, is per fiets goed te bereiken, ligt in de onmiddellijke 
nabijheid van theater de Maagd en de Toerismepoort(Markiezenhof), de 
loopafstand naar belangrijke bestemmingen is klein en de looproutes naar het 
City Service Punt zijn aangenaam en veilig.

Stimuleren fietsgebruik
De Fietsersbond hoopt dat hiermee meer burgers gestimuleerd worden met de 
fiets naar het centrum te komen. Dat is om allerlei redenen goed. Bewegen is 
goed voor de gezondheid, fietsen is minder milieubelastend en de autoverkeer- 
en parkeerdruk wordt in positieve zin beïnvloed. 
Toegevoegde diensten als een openbaar toilet, kleine fietsreparaties, 
buggyverhuur en een bewaar/afhaalmogelijkheid van gekochte artikelen zijn 
extra redenen om naar de binnenstad te gaan en dat per fiets te doen.

City Service Punt
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Nieuwe gewoonte ontwikkelen

Veel inwoners van Bergen op Zoom zullen een nieuwe gewoonte moeten gaan 
ontwikkelen, namelijk fietsparkeren in de bewaakte zeer centraal gelegen 
fietsenstalling. Dat is voor soms gemakzuchtige fietsers niet altijd een 
vanzelfsprekendheid. Goede voorlichting en vriendelijke sturende acties 
moeten helpen bij het ontwikkelen van deze nieuwe gewoonte. De gemeente, 
ondernemers en belangenorganisaties zoals de Fietsersbond zullen de handen 
ineen moeten slaan om het gebruik van het City Service Punt te stimuleren.

Wij danken u oprecht voor uw besluit.
Bergen op Zoom, 29 maart 2018
Fietsersbond afdeling Bergen op Zoom,
Piet C. Bruys, voorzitter

Afschrift naar de fractievoorzitters.




