Schriftelijke vragen BOP

Onderwerp: Gebruik openbare fietsenstalling Stationsplein

Baarn, 18 januari 2017

Geacht College,
Een dagelijkse blik op de aan de Stationsweg gelegen openbare fietsenstalling leert dat de capaciteit daarvan onvoldoende is. Alhoewel verkeersborden de stallingsregels ter plaatse duidelijk maken zijn fietsers niet zelden genoodzaakt hun rijwiel een plek te geven buiten de daartoe aangewezen rekken. Zij kunnen in de vorm van een gele sticker geconfronteerd worden met de mededeling dat het plaatsten van (snor/brom)fietsen buiten de fietsenrekken of de daarvoor bestemde
ruimten of plaatsen volgens de Algemene plaatselijke verordening verboden is en dat hun “(snor/
brom)fiets wordt verwijderd”.
De gemeente houdt op gezette tijden op en rond het Stationsplein ‘schoonmaakacties’. Ingeval het
fietsen betreft die in strijd met de vigerende regelgeving zijn gestald op het Stationsplein vindt de
BOP dat een juiste zaak. Ondertussen is het duidelijk dat het aantal openbare stallingsplaatsen
voor fietsen in de nabijheid van het NS station ontoereikend is. Een en ander maakt dat mijn fractie
een aantal vragen aan uw college voorlegt. Aanleiding van de vragen vormt ook een door een inwoner van Baarn aan uw college gericht schrijven aangaande dit onderwerp.
De vragen:
- De overheid voert al jaren campagne om mensen te bewegen meer gebruik te maken van de
fiets en het openbaar vervoer. Is het college met ons van mening dat dit zinnige campagnes
zijn?
- Is het college met ons van mening dat de aan het Stationsplein gelegen openbare fietsenstalling
niet voldoet aan het dagelijkse grote aanbod (snor/brom)fietsen?
- Is het college bereid in overleg te treden met de NS Stations om op korte termijn te komen tot
een oplossing van deze problematiek?
- Alhoewel het stallen van fietsen in de directe omgeving van het station in hoofdzaak een verantwoordelijkheid is van NS Stations, ziet de BOP hier ook een belangrijke taak weggelegd voor
de gemeente. Deelt het college deze stelling en zo ja, welke maatregelen kan de gemeente treffen aangaande deze problematiek?
- Is de gemeente bereid om in afwachting van een mogelijke oplossing van dit probleem een gedoogbeleid los te laten op in strijd met de APV-regels geplaatste rijwielen op de bewuste stallingsplaats?
In afwachting van uw reactie,
namens de BOP-fractie,
Erkan Çelikkaya

