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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door René van den Hoogen 
van de Fractie van Onafhankelijken 
over fietsenstallingen bij de bushaltes in Oudewater 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het college ervan op de hoogte dat er overlast ondervonden wordt bij de fietsenstallingen en dat de 
stallingsruimte te weinig ruimte bied om elke openbaar vervoerreiziger te voorzien van een stallingsplek 
voor de fiets? 

Ja, het college is ervan op de hoogte dat er overlast wordt ondervonden bij de fietsenstallingen bij de 
bushaltes in Oudewater. Het is discutabel of er te weinig capaciteit is. Vaak zien we dat bij halte Molenweg 
achteraan, meer bij het zwembad, nog wel degelijk plek is. Ook bij de halte Vierbergenweg is over het 
algemeen voldoende capaciteit voor het aantal reizigers. De halte Tramweg is inderdaad erg druk. 

2. Gaat het college de stallingsmogelijkheid de gewenste uitbreiding geven zoals elders in den landen. Zo 
niet welke nieuwe middelen, methodes of oplossingen gaat het college inzetten zodat deze overlast en 
te kort aan fietsenrekken definitief worden opgelost? 

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de stallingsmogelijkheden te verbeteren. 
Capaciteitsuitbreiding is gezien de beschikbare ruimte niet altijd mogelijk, maar we denken door een andere 
inrichting en ander type fietsenstallingen toch meer fietsen kwijt te kunnen. Deze mogelijke verbeteringen 
kunnen worden gerealiseerd met subsidie van de provincie Utrecht. 
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Schriftelijke vragen (ex. Artikel 32 RvO) - fractie De Onafhankelijken 

In het verleden hebben De Onafhankelijken regelmatig aandacht gevraagd voor de fietsenstallingen 
bij de bushaltes in Oudewater. Nog niet zo heel lang geleden is er handhavend opgetreden en zijn 
fietsen verwijderd en zijn vergoedingen (boetes) gevraagd voor het terugkrijgen van de fietsen. 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van De Onafhankelijken zijn de vergoedingen 
gecompenseerd en is het beleid aangepast. Door er aandacht voor te hebben is het kortstondig rustig 
gebleven. 

Nu na enige t i jd is het opnieuw een "rommelt je" bij de beide stallingen. E.e.a. heeft ons inziens te 
maken met te weinig ruimte om de fietsen te plaatsen dan wel is het vervelend om je fiets 50 tot 100 
meter verder te zetten. Men zien op de sociale media dat mensen zich eraan storen en het is 
inderdaad op zijn minst niet fraai. Er zijn dus andere maatregelen nodig om dit te verbeteren. 

1. Is het college ervan op de hoogte dat er overlast ondervonden wordt bij de fietsenstallingen 
en dat de stallingsruimte te weinig ruimte bied om elke openbaar vervoerreiziger te voorzien 
van een stallingsplek voor de fiets? 

2. Gaat het college de stallingsmogelijkheid de gewenste uitbreiding geven zoals elders in den 
landen. Zo niet welke nieuwe middelen, methodes of oplossingen gaat het college inzetten 
zodat deze overlast en te kort aan fietsenrekken definitief worden opgelost? 

Wij vragen hiervoor enige creativiteit van het College echter zijn in den lande voldoende voorbeelden 
bekend om dit op te lossen. 

Vriendelijke groet namens De Onafhankelijken 
René van den Hoogen 


