Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Regelement van Orde
Datum en plaats van verzenden: 04-12-2018, Beverwijk
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
De laatste weken krijgt ‘SamenBeverwijk’ steeds vaker klachten betreffende het toenemend
aantal geparkeerde fietsen in het gebied ‘Stationsplein, Halve Maan en Wijckermolen’ ofwel
stationsgebied. Middels deze brief stellen wij u graag op de hoogte van deze klachten, stellen
wij u enkele vragen hieromtrent en sporen wij u aan tot het ondernemen van actie.
De gemeente Beverwijk heeft een prachtige bemenste fietsenstalling t.w.v. vier miljoen euro,
waar ruimte is voor meer dan 2000 tweewielers. Toch kiest niet iedereen ervoor om gebruik
te maken van de fietsenstalling en de fiets te plaatsen in de openbare ruimte in het hierboven
genoemde gebied. Dit zorgt ervoor dat voetgangers in het gebied regelmatig te maken krijgen
met fietsen als obstakels. Daarnaast leidt dit tot een verrommeling van de openbare ruimte.
Fietsen als obstakels en verrommeling van de openbare ruimte is niet alleen ontsierend het is
vooral sterk nadelig voor mensen met een functiebeperking of -verlies. Het is daarom
belangrijk dat de gemeente, samen met haar inwoners, zorgt voor een integraal toegankelijke
openbare ruimte. Hieronder valt ook het voorkomen dat een fiets een barrière is voor o.a.
rolstoelgebruikers, personen die slecht ter been zijn, ouderen met een rollator, slechtziende
en blinden.
Op basis van de bovenstaande informatie hebben wij de volgende vragen opgesteld:
-

In hoeverre deelt het college de mening van SamenBeverwijk dat de gemeente moet
zorgdragen voor een integraal toegankelijke open ruimte in ons Beverwijk en daarmee
ook in ons stationsgebied?
Is het college bereid om te anticiperen op het toenemende aantal klachten en de
geschetste situatie in de gaten te houden?
Wanneer is er voor het laatst gehandhaafd op het parkeerverbod zoals gesteld wordt
op het bord voor het gemeentehuis? Zijn er toen ook fietsen afgevoerd?
Is het college bereid te onderzoeken of er (andere) maatregelen nodig zijn om het
parkeren te reguleren en daarmee een integraal toegankelijke ruimte te
bewerkstelligen?

Wij vernemen graag uw antwoorden op de hierboven gestelde vragen.
Alvast dank.
Ali Bal & Alex van Luijn
SamenBeverwijk

