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Onderwerp
Evaluatie handhaving verkeerd gestalde fietsen bij het station.

Voorstel
\. In te stemmen met de evaluatie betreffende de handhaving van verkeerd gestalde
fietsen bij het station.
2. In te stemmen met voortzetting van de ondersteunende inzet van bureau KrStig
voor weer een half jaar tegen dezelfde condities als in het eerste half jaar van het
fietshandhavingsproject, met uitzondering van de verkoop/eigendomsoverdracht
van de fietsen na afloop van de opslagtermijn aan KrStig.
3. De geruimde maar niet opgehaalde fietsen beschikbaar te stellen aan

4.

Werkpuntkom.
De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding
Op 77 mei 2OL7 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen over de
handhaving ten aanzien van verkeerd gestalde fietsen bij het NS-station.
Ter uitvoering van die motie heeft uw college op 11juli 2077 een besluit genomen overde
uitvoering van die handhaving met ondersteuning van bureau Kr8tig en de financiering
ervan. De gemeenteraad is daarover geïnformeerd per brief van 13 juli 2017.
Aanvankelijk ging het voornamelijk om de handhaving ten aanzien van de verkeerd
gestalde fietsen op het plein direct bij het stationsgebouw. Later is, mede op basis van uw
collegebesluit van 21 november 2011, de handhaving uitgebreid naar de plaatsen van de
fietsenstallingen aan de Sint Maartenslaan en de Parallelweg.
Toegezegd is dat na een half jaar een evaluatie van deze handhaving uitgevoerd zal
worden. Deze evaluatie is hier aan de orde.

Beoogd effect/doel
Het doel is om bij het station een situatie te hebben, waarin fietsen niet meer verkeerd
gestald zijn maar netjes in de stallingen staan, om zodoende ook wat het fietsparkeren
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betreft een nette stationsomgeving te hebben. Dit zoals de gemeenteraad met zijn motie
van 17 mei 2017 heeft bedoeld.

Argumenten
Wat betreft het handhavend optreden teqen verkeerd gestalde fietsen bii het station dient
op basis van de ervaringen in de praktijk met eerdere handhavingsacties vastgesteld te
wordcn dat dit blijvende aandacht en inzet vereist.
Bij de handhavingsoperatie in de afgelopen periode hebben we gezien dat na en ondanks
de nodige mediapubliciteit, voorlichting ter plaatse en een redelijke periode van
waarschuwen toch fietsen op het plein bij het station buiten de rekken werden
geparkeerd. Die fietsen zijn bij ruimacties met ingang van eind augustus (bewust na de
vakantieperiode) meegevoerd en opgeslagen met ondersteuning van bureau Kr8tig. De
eigenaren konden hun fiets vervolgens tegen betaling van de kosten bij het depot van
bureau Kr8tig aan de Parallelweg ophalen. Het gevolg daarvan was dat het aantal
verkeerd gestalde fietsen en daarmee dus ook het aantal geruimde fietsen in de loop der
tijd telkens verder afnam. Van 13 fietsen op de eerste ruimingsdag tot één fiets op de
laatste (van in totaalTT geruimde fietsen) gedurende het afgelopen half jaar.
Toen in eerste instantie op die wijze de situatie op het plein bij het stationsgebouw was
verbeterd, zijn de handhavingsacties uitgebreid naar de fietsenstallingen aan de Sint
Maartenslaan en de Parallelweg. Aldaar was het aantal fietsen dat verkeerd was gestald,
gelet op de capaciteit om te ruimen en op te slaan, echter zo groot dat het gewoonweg
niet mogelijk was om die mee te voeren en op te slaan. Er is toen om praktische redenen
gekozen om de fietsen, die niet in de'rekken stonden, zelf in de rekken te zetten. Om daar
een beeld bij te krijgen: het ging daarbij herhaaldelijk om een aantal van rond de 50
fietsen aan de Parallelweg, 25 tot 35 fietsen aan de Sint Maartenslaan en op beide locaties
samen op één dag enkele keren zelfs 80 fietsen.
Conclusie
. Op het plein bij het stationsgebouw moet blijvend alert gehandhaafd worden. Dus
niet verslappen. Dan zullen de aantallen fietsen daar binnen de perken blijven. De
huidige situatie is bereikt door het handhavingstraject in het afgelopen half jaar.
a

Bij de fietsrekken aan de Sint Maartenslaan en Parallelweg is nog een intensievere
handhavingsoperatie in de vorm van ruimen/meevoeren en opslaan nodig. Daar
worden namelijk nog te veelfietsen buiten de rekken geplaatst. Gelet op de
aantallcn is cxtcrnc ondcrstcuning daarbij noodzakclijk. Voortzctting van de
ondersteuning bij het ruimen/meevoeren en opslaan door bureau KrStig in het
afgelopen half jaar is daarvoor het meest aangewezen. Dit op grond van de goede
samenwerking met KrStig in de eerste fase van het handhavingstraject.

Plein bij station
Er kan redelijkerwijs vastgesteld worden dat op het plein bij het stationsgebouw de

fietsparkeerders in het algemeen wel de indruk hebben dat er serieus gehandhaafd wordt.
Zij houden er rekening mee dat bij het fout parkeren de fiets van gemeentewege wordt
geruimd. De fiets is bij terugkomst niet meer aanwezig en het kost geld om de fiets weer
terug te krijgen. Dit lijkt voor de meeste fietsparkeerders voldoende reden om de fiets in
elk geval niet op het plein te parkeren. Uitzonderingen zullen er echter altijd zijn en
blijven. Juist die uitzonderingen maken het noodzakelijk dat handhaving een blijvend punt
van aandacht zal moeten zijn. Is dat namelijk niet het geval dan zullen veel mensen uit de
eerste groep puur op basis van risico-inschatting weer vervallen in hun verkeerde
parkeergedrag en hun fiets weer op het plein gaan parkeren. En daarmee zal de situatie
dan ook weer van kwaad tot erger worden. Daarbij zijn we na enige tijd weer terug bij af.
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Geruimde maar niet ooqehaalde fietsen naar Werkountkom
Het afgelopen half jaar was de afspraak dat de geruimde en niet opgehaalde fietsen in
eigendom werden overgedragen aan Kr8tig. Voor het komende half jaar is er voor
gekozen om de niet opgehaalde fietsen over te dragen aan Werkpuntkom. Dat is
afgestemd met Kr8tig. De reden voor die nieuwe keuze is dat de gemeente Weert
deelnemer is aan Werkpuntkom en dat binnen Werkpuntkom behoefte bestaat aan
voldoende aanvoer van dergelijke fietsen. Werkzoekenden kunnen bij Werkpuntkom met
reparatiewerkzaamheden aan die fietsen op een zinvolle wijze werkzaam zijn en zo hun
kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Kanttekeningen cn risico's
Wordt het handhavingsproject nu niet voortgezet dan vervalt de situatie weer naar de
oude situatie van voor het begin van het handhavingsproject.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Binnen de bestaande personele capaciteit van Stadstoezicht kan de voortzetting van het
handhavingsproject worden ingepast. Medewerkers/Boa's van Stadstoezicht hebben de
leiding van de fietsenruimacties. Het feitelijke ruimen/meevoeren en opslaan van de

fietsen doen medewerkers van bureau KrStig. Extra ondersteuning blijft nodig bij de
handhavingsacties, mede gelet op de aantallen fietsen. De kosten van de inzet van bureau
Kr8tig voor een half jaar bedragen € 10.000,00. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van
de post 1400300/6343924 kosten toezicht uitgaansgebied (begroot€ 132.947 en huidige
stand € 6I.872). De eventuele overschrijding ad € 10.000,00 van deze post wordt
meegenomen in de 2e rapportage 2018.

Uitvoering/evaluatie
Evaluatie van het tweede halfjaar van de handhaving zal volgen op het einde van deze
voortzetting van het handhavingsproject (einde augustus).
Com m

un

icatie/ participatie

Via Voorlichting nog eens publiciteit geven aan de handhaving van verkeerd gestalde

fietsen (d.w.z. fietsen buiten de rekken) bij het NS-station.

Overleg gevoerd met
Intern:
a

a
a

Willie Konings, coördinator Stadstoezicht, afdeling VTH.
Harry Wang, team JuZa, afdeling VTH.
Loet Koppen, afdeling Financiën.

Extern:
a

Joost van Weerde, bureau Kr8tig.
Claudia Moonen van Werkpuntkom

Bijlagen:
a

Overzicht fietsenactie Stationsplein

a

Raadsinformatiebrief

.

Pagina 4

Wanneer er echter blijvend alert gehandhaafd wordt, zal het qua aantallen fietsen, die
meegevoerd en opgeslagen moeten worden, wel meevallen op deze locatie.

Fietsrekken Sint Maartenslaan en Parallelweg
Op de locaties van de fietsrekken aan de Sint Maartenslaan en Parallelweg ligt het qua
aantallen anders. De wijze van handhaving in de vorm van zelf en derhalve van
genreerrtewege plaatserr varr de fietsen in de rekken, waalvoor onr praktisclre redenen is
gekozen, heeft voor de eigenaren wel een vervelend effect. Dit is echter, gelet op de
herhaaldelijk terugkerende grote aantallen in de praktijk, toch minder effectief dan het
meevoeren en opslaan en het tegen betaling van de kosten terugkrijgen van de verkeerd
gestalde fietsen. Worden de fietsen niet meegevoerd en opgeslagen maar telkens van
gemeentewege in de rekken geplaatst dan is dat eigenlijk dweilen met de kraan open.
Zonder extra inzet van gemeentewege verbetert de situatie dan niet echt op de langere
term ijn.
Om die reden zal het handhavingsproject van de afgelopen periode voortgezet moeten
worden met daarbij extra nadruk op de buiten de rekken geparkeerde fietsen bij de beide
stallingen. Maar nu door middel van meevoeren en opslaan. Daarbij zal het, zeker in
eerste instantie, gaarì onì grote aantallen. Te meerdaar in het afgelopen half jaar
grotendeels de winterperiode vielterwijl in het komende half jaar de lente en zomer vallen
en er in die laatstgenoemde seizoenen in de regel meer gebruik wordt gemaakt van de
fiets.
Gelet op de grote aantallen fietsen, die bij de terugplaatsingsacties aan de orde waren, zal
voor het meevoeren en opslaan van de buiten de rekken staande fietsen aan de Sint
Maaftenslaan en Parallelweg externe ondersteuning voor Stadstoezicht noodzakelijk zijn.
De praktische ervaring van bureau KrStig met het ruimen van fietsen en de mogelijkheid,
die zij hebben voor de opslag van de fietsen in de nabijheid van het station, én daarbij de
goede samenwerking in het afgelopen half jaar van het handhavingsproject, pleiten ervoor
om ook voor het vervolg die noodzakelijke ondersteuning van dit bureau in te schakelen.
Dit is mogelijk op dezelfde basis als hiervoor is gebeurd, zo heeft bureau Kr8tig tijdens
overleg voor de evaluatie meegedeeld.
Overzicht fietsenactie Stationsplei n
Voor de cijfers van het handhavingsproject over de periode augustus 2Ot7- februari 2018
wordt u verwezen naar het bijgevoegde overzicht.
Uitgelicht:
Plein bij stationsgebouw

.
.
.
.

Meegevoerde/opgeslagen fletsen : 77 (over hele perlode)
Afgehaalde fietsen: 29 (t/m 8-3-2018).
Eerste ruimactie: 13 fietsen.

Laatste ruimactie: 1 fiets.

Parallelweg

.

Maximum aantal door de gemeente zelf in fietsenrek geplaatste fietsen: 65

Sint Maartenslaan
. Maximum aantal door de gemeente zelf in fietsenrek geplaatste fietsen: 35
Het maximum aantal op één dag in fietsenrek geplaatste fietsen op beide locaties: B0
Meerdere malenl
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OVEREENKOMST TOT OPDRACHT

De ondergetekenden,

gemeente Weert, op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de burgemeester, de heer A.A.M.M. Heijmans, en handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2018, hierna te
noemen "opdrachtgever",

en

KrStig, casemanagement, advies & coaching, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer J. van Weerde, hierna te noemen "opdrachtnemer",

overwegen het volgende:

-

opdrachtgever gaat de geldende regels voor het parkeren van fietsen intensiever
handhaven;
in verband daarmee bestaat bij opdrachtgever behoefte aan nadere ondersteuning bij
een aantal noodzakelijke, praktische werkzaamheden;
opdrachtnemer, als instantie die gericht is op mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, is bereid gevonden om die ondersteuning te verlenen;

komen het volgende overeen:

Artikel

1

Opdrachtgever draagt aan opdrachtnemer op en opdrachtnemer aanvaardt van
opdrachtgever de opdracht tot het verrichten van ondersteunende, feitelijke
werkzaamheden bij de uitvoering van de bestuurlijke handhaving van de regels, die
gelden voor het parkeren van fietsen.

Artikel

2
De ondersteunende, feitelijke werkzaamheden genoemd in artikel 1 bestaan in elk geval

uit:

-

het ruimen van fietsen, inclusief het daartoe beschikbaar stellen van een voertuig met
aanhangwagen én een chauffeur met bijrijder;
het opslaan van de meegevoerde fietsen en het tijdelijk beheren in een opslagruimte
van opdrachtnemer;
het teruggeven van de fietsen, die door de rechthebbenden worden opgehaald;
het innen van de kosten van de uitoefening van bestuursdwang (meevoeren en
opslaan) van de rechthebbende van de fiets;
het verzorgen van de bijbehorende administratieve werkzaamheden,
en worden in de regel uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Artikel

3

In voorkomende gevallen zal opdrachtnemer ook andere werkzaamheden dan genoemd in
artikel 2 verrichten, welke door opdrachtgever in het kader van de bestuurlijke
handhaving van het fietsparkeren worden opgedragen.

Artikel 4
Bij de uitvoering van de ondersteunende werkzaamheden volgt opdrachtnemer de
instructies op, die namens opdrachtgever door medewerkers van Stadstoezicht worden
gegeven.

Artikel

5

Opdrachtnemer draagt het bedrag, dat de rechthebbende op een fiets heeft betaald aan
opdrachtnemer als kosten voor de uitvoerinq van bestuursdwanq (waaronder het
meevoeren en opslaan van de fiets) teneinde de fiets van opdrachtnemer weer ¡n
ontvangst te kunnen krijgen, volledig af aan opdrachtgever.

Artikel 6

1.

2.
3.

Opdrachtnemer is gehouden om een meegevoerde en opgeslagen fiets, die niet wordt
opgehaald door de rechthebbende onder gelijktijdige betaling van de kosten van
bestuursdwang, minimaal dertien weken opgeslagen te houden.
De fietsen die niet door de eigenaar zijn opgehaald binnen dertien weken, worden door
of namens opdrachtgever opgehaald op in onderling overleg te bepalen tijdstippen.
Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit bij een eventuele aansprakelijkstelling
als gevolg van het later op straat weer aantreffen van een eerder geruimde fiets door
de eerdere eigenaar van die fiets.

Artikel

7

Voor de in opdracht uit te voeren werkzaamheden, genoemd in artikel 1 tot en met 3,
gedurende de contractperiode, genoemd in artikel B, betaalt opdrachtgever aan
opdrachtnemer het bedrag van € 10.000,00 (exclusief BTW) in zes gelijke termijnen van
één maand en telkens tegen het einde van elke termijn.

Artikel 8

1.
2.

Deze overeenkomst heeft een looptijd van l april tot en met 30 september 2018 en
eindigt van rechtswege na afloop van deze termijn.
In gevallen, vergelijkbaar met situaties vermeld in artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek,
kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer deze overeenkomst door opzegging

3.
4.

Voor een tussentijdse beëindiging, zoals genoemd in lid 2, is een schriftelijke
opzegging nodig, waarvoor een termijn geldt van ten minste dertig dagen.
Bij tussentijdse beëindiging maakt opdrachtnemer geen aanspraak op betaling over de
termijnen na de datum van beëindiging van deze overeenkomst.

beëindigen.

Artikel 9
Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van de
uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en vrijwaart opdrachtgever tegen elke
aarrsprakelijkslellirrg als gevolg van de uitvoering van die werkzaamheden, met
uitzondering van de aansprakelijkstelling zoals genoemd in aftikel 6, lid 3.

Artikel

1O

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing

Weert,

De opdrachtgever,

De opdrachtnemer

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester
namens gemeente Weert

J. van Weerde
namens

KrStig, casemanagement, advies & coaching
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De ondergetekenden,

gemeente Weert, op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de burgemeester, de heer A.A.M.M. Heijmans, en handelend ter uiwoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, hierna te
noemen "opdrachtgevef,
en

Kr8tig' casemanagement, adv¡es & coachíng, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer J. van Weerde, hierna te noemen "opdrachtnemero,

overwegen het volgende:

-

opdrachtgever gaat de geldende regels voor het parkeren van fietsen intensiever
handhaven;
in verband daarrnee bestaat bij opdrachtgever behoefre aan nadere ondersteuning
een aantal noodzakelijke, praktische werkzaamheden;
opdrachtnemer, als instantie die gericht is op mensen met een afstand tot de
arbeidsmarK, is bereid gevonden om die ondersteuning te verlenen;

b-lj

komen het volgende overeen:

A¡tikel

I

opdrachtgever draagt aan opdrachtnemer op en opdrachtnemer aanvaardt van
opdrachtgever de opdracht tot het verrichten van ondersteunende. feitelijke
werkzaamheden bij de uitvoering van de bestuurlijke handhaving van de regels, die
gelden voor het parkeren van fietsen.

A¡tikel 2
De ondersteunende, feitelijke werkzaamheden genoemd in artikel 1 bestaan in elk geval

uit:

-

het ruimen van fietsen, inclusief het daartoe beschikbaar stellen van een voertuig met
aanhangwagen én een chauffeur met bijrijder;
het opslaan van de meegevoerde fietsen en het tijdelijk beheren in een opslagruimte
van opdrachtnemer;
- het teruggeven van de fietsen, die door de rechthebbenden worden opgehaald;
- het innen van de kosten van de uitoefening van bestuursdwang (meevoeren en
opslaan) van de rechthebbende van de fiets;
- het verzorgen van de b'rjbehorende administratieve werkzaamheden,
en worden in de regel uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

AÉikel 3
In voorkomende gevallen zal opdrachtnemer ook andere werkzaamheden dan genoemd in
artikel 2 verrichten, welke door opdrachtgever in het kader van de bestuurl'rjke
handhaving van het fietsparkeren worden opgedragen.

Artikel

I

B'lj de uitvoering van de ondersteunende werkzaamheden volgt opdrachtnemer de

instructies op, die namens opdrachtgever door medewerkers van Stadstoezicht worden
9egeven,

AÊil¡cl5
Opdrachtnemer draagt het bedrag, dat de rechthebbeade op een fiets heeft betaald aan
opdrachtnemer als kosten voor de uitvoering van bestuursdwang (waaronder het
mcêvoercn cn opslaan van dc fìets) teneinde de fiets van opdrachtnemer weer ¡n
ontvangst te kunnen krijgen, volledig af aan opdrachtgever.

Ardkcl6
Opdrachtnemer is gehouden om een meegevoerde en opgeslagen ftets, die niet wordt
opgehaald door de rechthebbende onder gelljktijdige betaling van de kosten van
bestuursdwang, minlmaal dertien weken opgeslagen te houden, na afloop van welke
periode de fiets geacht wordt te zijn verkocht aan opdrachtnemer om niet.

Altdlel T
Voor de in opdracht uit te voeren werkzaamheden, genoemd in artikel 1 tot en met 3,
gedurcnde de contractperiode, genoemd in artikel 8, betaalt opdrachtgever aan
opdrachtnemer het bedrag van € 10.00O,0O (exclusief BTW) in zes gelijke termijnen van
één maand en telkens tegen het einde van elke terrn'rjn.

t
l. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 28 augustus 2017 tot 28 februari 2018 en
eindigt van rechtswege na afloop van deze term¡jn.
2. In gevallen, vergeliJkbaar met s¡tuaties vermeld in artikel 7:678 Burgerl-rjk Wetboek,

Artikcl

3.
4.

kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer deze overeenkomst door opzegging
beëlndlgenVoor een tussent'rjdse beëindiging, zoals genoemd in lid 2, is een schrlftelijke
opzegging nodig, waarvoor een termijn geldt van ten minste dertig dagen.
B'tj tussentijdse beëindiging maakt opdrachtnemer geen aanspraak op betaling over de
termijnen na de datum van beêindiging van deze overeenkomst.

Artikol9
Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van de
uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en vriJwaart opdradttgever tegen elke
aansprakelijkstelling als gevolg van de uifuoering van die werkzaamheden.

AÍtikcl 10
Op deze overeenkomst is het Nederlardse recht van toepassing.

2 3 AU0,

2017

De

opdrachtn"."{

J. van Weerde
Weert

namens

Krgüg, casemanagement, advies & coaching

GEMEENTE

vVEERl

Aan de gemeenteraad van Weeft

weert,

29þîAART20lt

Onderwerp

handhaving fietsparkeren station.

Kenmerk

479552/480568

Geachte raadsleden,
Op L7 mei 2Ot7 heeft uw raad unaniem een motie aangenomen over de handhaving ten aanzien van
verkeerd gestalde fietsen bij het NS-station.
Ter uitvoering van die motie hebben wij op 11 juli 2017 een besluit genomen over de uitvoering van
die handhaving met ondersteuning van bureau Kr8tig en de kostenfinanciering ervan. Uw raad is
daarover geïnformeerd per brief van 13 juli 2Ot7.
Na een half jaar is deze handhaving geëvalueerd. Daarover berichten wij u via deze informatiebrief.

Evaluatie
De resultaten van de handhavingsacties gedurende het afgelopen half jaarzijn verwerkt in bijgevoegd
Overzicht fietsenactie Stationsplein. Zie bijlage.

In eerste instantie is na de nodige mediapubliciteit, voorlichting ter plaatse en waarschuwingen,

gestart met de daadwerkelijke handhaving op verkeerd gestalde fietsen op het plein bij het
stationsgebouw in de vorm van meevoeren en opslaan van de fietsen buiten de rekken. Daarbij is
noodzakelijke ondersteuning verleend door bureau Kr8tig. Door de ruimacties was zichtbaar dat het
aantal verkeerd gestalde fietsen, dat wil zeggen buiten de rekken geparkeerde fietsen, in de loop der
tijd afnam tot een niveau van 'n enkele keer één of een paar fietsen.
Toen aldus de situatie op het plein bij het stationsgebouw verbeterd was, zijn de handhavingsacties
uitgebreid naar de twee locaties bij de fietsrekken aan de Sint Maartenslaan en de Parallelweg. Op die
plaatsen waren de aantallen fietsen, die buiten de rekken stonden, echterzo talrijk dat het praktisch
niet doenlijk was om al die fietsen mee te voeren en op te slaan. Zoals in het overzicht is te zien, ging
het daarbij herhaaldelijk om een aantal van rond de 50 fietsen aan de Parallelweg, 25 tot 35 aan de
Sint Maartenslaan en in totaal op beide locaties op één dag wel B0 fietsen. Om praktische redenen is
toen besloten om de fietsen zelf, dus van gemeentewege te plaatsen in de fietsrekken. Zodoende
ontstond tijdelijk een verzorgder beeld. In tegenstelling tot het plein, waar het aantal fietsen na ruimen
steeds verder afnam, zagen we echter aan de Sint Maartenslaan en Parallelweg dat het aantal
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verkeerd gestalde fietsen niet structureel afnam, maar telkens een wisselend en relatief groot aantal
foutief gestalde fietsen opleverde. Op basis daarvan is dan ook geconcludeerd dat er meer gedaan
moet worden dan het van gemeentewege terugzetten van de fietsen in de rekken. Dus ook hier dienen
de verkeerd gestalde fietsen geruimd te worden, waarna de eigenaar zijn fiets kan afhalen bij de
opslagplaats, tegen betaling van de kosten van meevoeren en opslaan. Pas wanneer de eigenaren echt
het gevoel hebben dat zU een reëel risico lopen dat hun fiets geruimd wordt en dat zij de fiets tegen
betaling van de kosten kunnen afhalen, zullen zij hun fiets zorgvuldiger gaan parkeren. Zo is de stellige
verwachting.
Conclusie
Om de situatie op het plein bij het stationsgebouw wat betreft het niet parkeren van fietsen aldaar zo
te houden, zoals die nu is, moet er blijvend aleft gehandhaafd worden. Dit in de vorm van
ruimen/meevoeren en opslaan van de aldaar aangetroffen fietsen. Gelet op de geringe aantallen,
waarover het bij deze locatie nu handelt, zal het gaan om een omvang die behapbaar is.
Om de situatie bij de fietsrekken aan de Sint Maartenslaan en de Parallelweg zodanig te krijgen dat de
fietseigenaren de fietsen daar in de rekken gaan zetten is het nodig dat er handhavings/ruimingsacties uitgevoerd worden. Daarmee kan de daarvoor noodzakelijke gedragswijziging bij de
fietseigenaren gerealiseerd worden. Het van gemeentewege plaatsen in de rekken van de fietsen, die
buiten de rekken worden aangetroffen, blijkt in de praktijk onvoldoende resultaat voor de langere
termijn op te leveren. Daarom is het noodzakelijk om op die locaties ook overte gaan tot het
daadwerkelijk meevoeren en opslaan van de fietsen buiten de rekken.
Gelet op de grote aantallen fietsen, die in de afgelopen periode buiten de rekken werden aangetroffen
(herhaaldelijk rond de B0) is hier externe ondersteuning van Stadstoezicht nooclzakelijk. Bttreatt KrStig
zal, zoals in het afgelopen half jaar, de gemeente daarbij ondersteunen. Wederom voor een periode
van een half jaar en tegen dezelfde kosten (€ 10,000,00 exclusief BTW).
Na het tweede half jaar van handhavingsacties zal zichtbaar zijn of de cultuuromslag bij de
fietsparkeerders bij het station gerealiseerd is, met andere woorden hoe het fietsparkeerbeeld bij het
station er dan uitziet en op welke wijze de handhaving daarna uitgevoerd moet blijvcn. Want het is
duidelijk dat het parkeren van fietsen bij het station een blijvend punt van aandacht zal moeten zijn,
wanneer wij ervan uitgaan dat alle fietsen in de rekken moeten staan.

Tot besluit
Wij gaan ervan uit dat de situatie betreffende het parkeren van fietsen bij het station, conform de
bedoeling van de eerdergenoemde motie en ook naar de mening van uw raad, voor een belangrijk deel
reeds is verbeterd. Een verdere verbetering wat betreft de buiten de rekken geparkeerde fietsen, dat
wil zeggen aan de Sint Maartenslaan en Parallelweg, wordt nagestreefd middels bovenaangegeven
handhavingstraject in het komende half jaar. Over het resultaat daarvan zullen wij uw raad te zijner
tijd informeren.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

nkman

gemeentesecretaris

Bijlage : overzicht fietsenactie
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FTETSENACTTE STAT|ONSPLE|N (8-3-20r

I)

datum

eur

dames/ heren merk

b¡jzonderheden

nummer

locatie

afgehandeld

1

28-8-2017 dames

BSP

blauw/auart

overspoten blauw/zwart

2

28-B-2017 dames

Arrow

wit

geel sloUbanden lek

9406217567 Stationsplein

3

28-8-2017 dames

Union / Twiggo

qroen/qriis

zadel kapot

wKM017275 Stationsplein

4

28-8-2017 heren

Gazelle

z¡tart

5

28-8-2017 dames

Gazelle

grijs

6

28-8-2017 dames

Batavus

7

28-B-2017 heren

Play Different

zwarVqriis

B

28-8-2017 heren

Reflection

Z¡'tart

8130730772 Stationsplein

opqehaald

I

28-8-2017 heren

Batavus

zwart

B,A0216253 Stationsplein

opoehaald

10

28-8-2017 dames

X-Tract

zwarVqriis

M4T94206097 Stationsplein

opgehaald

11

2B-B-2017 dames

Mulino

wiVieans

oma-fiets

M140304466 Stationsplein

opgehaald

2

28-8-2017 dames

Arrow

wit

vouwfiets/ rose slot

94036-0222 Stationsplein

opgehaald

l3

28-8-2017 dames

BSP RoyalClass

wit

omafiets/ banden lek

14

29-8-2017 heren

Gazelle Superieur

rood

15

29-8-2017 dames

Union

zwart

6

30-B-2017 dames

Gazelle / Thout

blauw

17

30-B-2017 heren

RIH Holubus

blauw/qroen

B

30-8-2017 dames

Libero / Towlaine

qriis

19

30-8-2017 dames

onbekend

qriis

1

1

1

geen kettinqkast

roen

20

30-8-2017 heren

X-Trac / Oakville

qriis/blauw

21

30-8-2017 heren

Batavus /Cayuca

qriis

22

30-8-2017 dames

Locomotief /Populair

qriis/blauw

23

30-B-2017 dames

Peuoeot

wit

24

30-8-2017 dames

Batavus / Tour Topper

blauw/qroen

HBK207227PC Stationsplein

G2120876647 Stationsplein

ooqehaald

2142957 Stationsplein

opqehaald

8231 905 Stationsplein

9182886 Stationsplein

KJX38 334H Stationsplein

2230216 Stationsplein

zrart overgespoten

H102410045 Stationsplein
M903001 71 Stationsplein

opgehaald

Stationsplein

opqehaald

p.8040212 Stationsplein

opgehaald

Stationsplein

opgehaald

MAT71 001 781 Stationsplein

opgehaald

kapotte voorlamp

grijs overgeschilderd

blauwe hoes over zadel

P068024 Stationsplein
6027601

I

Stationsplein

G184146205H Stationsplein
achterwiel enkele spaken los

WHE9292BO1 Stationsplein

opgehaald

25

30-8-2017 heren

Run Bike / Dhaka

grijs/zilver

M47080432 Stationsplein

opqehaald

26

31-8-2017 dames

Gazelle

oroen

825092

Stationsplein

oPqehaald

27

31-8-2017 dames

onbekend

a¡tarl

aruart overqespoten

Stationsplein

28

31-8-2017 heren

Guant Tripple

qriis/zwart

slotnummer

29

31-8-2017 dames

Gazalle

beige

30

1-9-20't7 heren

Gazelle Oranoe

qroen/blauw

31

1-9-2017 dames

Pointer Horizon

oriis

32

1-9-2017 dames

Pelikaan

33

1-9-2017 heren

34

1-9-2017 heren

35

4-9-2017 dames

36

4-9-2017 kinderfiets

Diamnat

blauw

versnelling stuk

37

4-9-2017 heren

Sparta

qriis/blauw

fietstassen

3B

6-9-2017 dames

City Star

grijs/arart

voorlam p/ketti

39

8-9-2017 dames

Gazelle

goud kleuring

m

40

8-9-2017 dames

Ficarius

gnls

41

8-9-2017 dames

Compact

paars

dinsdao

'12

69495809 Stationsplein

opqehaald

833 Stationsplein

opgehaald

249202 Stationsplein

opgehaald

achterband ontbreekt

PM0031 102914 Stationsplein

opqehaald

Z¡,taft

omafiets/ banden lek

B.4131520 Stationsplein

opqehaald

Gazelle

licht qriis

achterlicht ontbreekt

629057140 Stationsplein

Gazalle

paars

koplamp niet compleet

Bike / Terran

91 71

griis/blauw

1035593 Stationsplein
t3A12B3 Stationsplein

s470300104 Stationsplein
KCO529S Stationsplein

n

gkaston:breekt

and ie/fietstas/rood zadel kapie

AC803207 Stationsplein
5751SV80 Stationsplein
107001014 Stationsplein
sF99507531 7 Stationsplein

sept 2017 - qeen fietsen aanqetroffen
H40390679 Stationsplein

42

14-9-2017 dames

Ranqer Veneto

bl/qriis

43

14-9-2017 heren

X-Tract Tulsa

zwlqriis

44

14-9-2017 heren

Gazelle Paris

qnls

45

14-9-2017 heren

Norta Altanta

l/d blauw

46

18-9-20i 8 dames

Holland

paars

9060689 Stationsplein

970029606 Stationsplein

N4T9046416 Stationsplein
G28707206 Stationsplein
495 Stationsplein

qeen inzet ivm kermis periode
dinsdag 3 oktober 2017 - geen fietsen aangetroffen

dinsdag 10 oktober 2017 - geen fietsen aangetroffen
47

20-10-2017 heren

Merkloos

qroen

48

20-10-2017 heren

Valencia

qriis/zwart

opgehaald

v133293 Stationsplein

oDqehaald

49

20-10-2017 dames

Giant All Rounde

groen

50

20-10-2017 dames

Grandeur Radius

grijs

51

20-10-2017 heren

Norta Speed Line

qnls

374038 Stationsplein

52

20-10-2017 dames

I

TEK

gTUS

ESPOO12738 Stationsplein

53

30-11-2017 dames

Sparta

qriis

sP0072785 Stationsplein

54

30-11-2017 dames

Gazelle

gnls

8142405 Stationsplein

55 onbekend

foutieve nummering

56 onbekend

foutieve nummerinq

57 onbekend

foutieve nummering

58 onbekend

foutieve nummerinq

59 onbekend

foutieve nummering

60 onbekend

foutieve nummering

cEM10444039 Station
K004148346

Stationsplein

61

7-12-2017 dames

Pur Nl

z¡tart

62

7-12-2017 heren

Sparta Marakon

goudkleurig

63

7-12-2017 dames

Gazelle

zilver/qriis

64

7-12-2017 heren

Batavus

Z¡'tart

65

13-12-2017 dames

Hollandia

Z¡'tarl

131002872 Stationsplein

66

13-12-3017 dames

Dahon

wit

910101019 Stationsplein

67

13-12-2017 dames

Gazelle

qroen

301 9078 Stationsplein

68

13-12-2017 heren

Lakota SX 500

blauw

sF 3032031 7 Stationsplein

69

13-12-2017 dames

Omafiets

zwartlbrons

overgespoten

70

15-12-2017 dames

Bikkel

z¡tart

bruin zadel

71

19-12-2017 dames

Gazelle

bliqriis

fietstassen zurarUgriis

72

19-12-2017 dames

Corina

73

19-12-2017 dames

Batavus Old Dutch

zuart
z¡tart

74

21-12-2017 dames

Altec Romar

a¡'tart

75

21-12-2107 heren

Union Flow

roen

G260477745 Stationsplein

opqehaald

LDL0951 5336 Stationsplein

opqehaald

6933 Stationsplein
1

Stationsplein

4P413123023 Stationsplein
2129037 Stationsplein

co1
achetband stuk

507964 Stationsplein
opoehaald

r

opqehaald

opgehaald

501 049848 Stationsplein

BAl 166570 Stationsplein
T61 7390449 Stationsplein

uN902031

l5

Stationsplein

opgehaald

4259262 Stationsplein

opqehaald

geen inzet periode ronde feetsdagen en geen personele inzet Stadstoezicht
76

6-2-2018 dames

Gazelle

gnts

z¡tarte fietstas

77

6-2-2018 dames

Gazelle Primeur

oroen

78

6-2-2018 dames

Muddy Fox

zwart

donderdag

I

8122481

zadel stuk

1

in

76099 Stationsplein

febr 2018 geen fietsen aangetroffen

woensdag 14 febr 2018 geen fietsen aangetroffen
79

16-2-2018 dames

Reflection

80

20-2-2018 dames

Batavus

81

23-2-2018 dames

Twico / Jade

blauw

82

26-2-2018 dames

Batavus/ Chresenedo

beise

83

28-6-2018 dames

Gazelle

zwart

inzet fietsen

/

10250652 Stationsplein

Z¡rtafl

Navajo

in de rekken

slotnr.6204803 Stationsplein

roodlz¡'tart

/St Maartenslaan

Stationsplein
41

1

5551 Stationdplein

G24415031 Stationlplein

in week voor eerste aktie 1500 fietsen

50x

Parallelweg

do 30-1'l-2017

45x

Parallelweg

50x

Parallelweg

ma4 -12-2017

35x

St Maartenslaan

65x

Parallelweg

do 7-12-2017

geen fietsen buiten de

55x

Parallelweg

wo 13-12-2017

25x

St Maartenslaan

26x

Parallelweg

28x

St Maartenslaan

40x

Parallelweg

10x

St Maartenslaan

35x

Parallelweg

15x

St Maartenslaan

55x

Parallelweg

25x

St Maartenslaan

vrij 15-12-2017
di 19-12-2017
do 21-12-2017
di6-2-2018

I
I

rekken

met waarsch

ivm inzet
do B-2-2018

beide lokaties

wo 14-2-2018

1x fiets en 1 bromfiets

Parallelweg

vrij 16-2-2018

qeen fietsen buiten de rekken

St Maartenslaan

45x

Parallelweg

l5x

St Maartenslaan

15x

Parallelweg

qeen fietsen buiten de rekken

St Maartenslaan

20x

Parallelweg

6x

St Maartenslaan

30x

Parallelweg

geen fietsen buiten de rekken

St Maartenslaan

di 19-2-2018
vr 23-2-2018
ma26-2-2018

wo28-2-2018

