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Gemeente Woerden

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door Heerd Jan Hoogeveen van de Fractie van D66 over het optreden van
Fietssluis

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1.
Her weghalen van een fiets wegens 'lang parkeren' is geoorloofd conform de APV. Bent u
het met de fractie van D66 eens dat het weghalen tegelijkertijd een (zij het geoorloofde) inbreuk vormt op
het eigendomsrecht?
Antwoord
Ja, het is een geoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht op basis van door de gemeenteraad vastgesteld
beleid.
Vraag 2.
Bent u het met de fractie van D66 eens dat een dergelijke inbreuk met terughoudendheid dient te worden
gemaakt? Bent u het met de fractie van D66 eens dat dat ook geldt voor de aankondiging dat een
dergelijke inbreuk gemaakt gaat worden (zoals gebeuŘ door middel van een sticker)? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord
Wij vinden dat het weghalen van fietsen zorgvuldig moet plaatsvinden. Het beleid is niet alleen gericht op
het aanpakken van wrakken en verkeerd geparkeerde fietsen (beide relatief duidelij ke categorieën), maar
ook op het aanpakken van 'weesfietsen' (kennelij k niet meer gebruikte en in de stalling achtergelaten
fietsen). Die zij n niet van buiten te herkennen. Het stickeren van álle fietsen is dan de logische
consequentie.
Vraag 3.
Op welke wijze wordt het aanbrengen van de stickers 'aangestuurd'? Is er een stimulans om zoveel
mogelijk stickers aan te brengen? Kan het college daarbij aangeven op welke manier FermWerk p robeert te
voorkomen dat fietsen ten onrechte van een sticker worden voorzien?
Antwoord
Het aanbrengen van de stickers is geregeld in het 'werkprotocol uitvoering (brom)fietsbeleid', een bij lage bij
het door de raad vastgestelde handhavingsbeleid. Zoals gesteld krij gen alle fietsen een waarschuwings
sticker en na 14 dagen een beschikkingssticker. Dat gebeurt zonder onderscheid. Dat deze werkwij ze goed
werkt, blij kt uit het feit dat in de jaren 20122014 het percentage alsnog bij de FietsSluis opgehaalde fietsen
varieert tussen 3 en 6 A. Het aantal onterecht weggehaalde fietsen is dus zeer gering.
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Vraag 4.
Kan het college inzicht geven in de op brengsten

voor FermWerk van 'de Fietssluis'?

Antwoord
De opbrengst was in 2014, na aftrek van de gemaakte kosten ten behoeve van herstel, C 4723,

Vraag 5.
Maakt FermWerk bij de controles onderscheid tussen fietsenstallingen met overcapaciteit
zuidzijde van het station, en fietsenstallingen die een hoge bezettingsgraad
hebben?

zoals die aan de

Antwoord
Dat onderscheid wordt momenteel niet gemaakt. Het handhavingsbeleid fietsparkeren komt uit de tijd dat
met name in de stationsomgeving een groot gebrek aan capaciteit bestond, waarop het aangescherpte
parkeer- en handhavingsbeleid de reactie was. Nu de capaciteitsproblematiek voor een groot deel tot het
verleden behoort, is er voor ons aanleiding het beleid te evalueren. Het door vragensteller bedoelde
onderscheid zal in die evaluatie betrokken worden.
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Aan de leden van de Raad,
Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van de fractie van D66. De vragen gaan over het ruimen van fietsen bij het station.
Conform het Reglement van Orde heeft het college dertig dagen (15 juli 2015) om de vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

5 JUNI 2015

Milan Lucassen
Plaatsvervangend griffier I raadsadviseur
email: lucassen.m@woerden.nl
Telnr.: 0348-428619
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur,
vrij tot 12:00 uur.
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Betreft: artikel 40-vragen optreden fietssluis

Geacht college,
De D66-fractie vindt het van belang om het gebruik van fiets en openbaar vervoer aantrekkelijk te
maken. Optimale toegankelijkheid van de fietsenstallingen bij onder meer het station hoort daarbij.
Het gebruik van een fietsenstalling mag niet worden beperkt door fietswrakken of weesfietsen, die
ten onrechte plaatsen lang bezet houden. De D66-fractie steunt daarom in principe het beleid dat
erop is gericht om dergelijke fietsen uiteindelijk te verwijderen. Uit eigen waarneming blijkt echter
dat ook veelvuldig ten onrechte fietsen worden aangemerkt als 'te verwijderen'. De achtergelaten
stickers op de grond (zwerfvuil!) in de dagen na een actie van FermWerk, zijn daarvan de stille
getuigen. De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen:
1.

Het weghalen van een fiets wegens 'lang parkeren' is geoorloofd is conform de APV. Bent u
het met de fractie van D66 eens dat het weghalen tegelijkertijd een (zij het geoorloofde)
inbreuk vormt op het eigendomsrecht?

2.

Bent u het met de fractie van D66 eens dat een dergelijke inbreuk met terughoudendheid
dient te worden gemaakt? Bent u het met de fractie van D66 eens dat dat ook geldt voor de
aankondiging dat een dergelijke inbreuk gemaakt gaat worden (zoals gebeurt door middel
van een sticker)? Zo nee, waarom niet?

3.

Op welke wijze wordt het aanbrengen van de stickers 'aangestuurd'? Is er een stimulans om
zoveel mogelijk stickers aan te brengen? Kan het college daarbij aangeven op welke manier
FermWerk probeert te voorkomen dat fietsen ten onrechte van een sticker worden
voorzien?

4.

Kan het college inzicht geven in de opbrengsten voor FermWerk van 'de Fietssluis'?

5.

Maakt FermWerk bij de controles onderscheid tussen fietsenstallingen met overcapaciteit
zoals die aan de zuidzijde van het station, en fietsenstallingen die een hoge bezettingsgraad
hebben?

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting.
Met vriendelijke groet,
Heerd Jan Hoogeveen
Fractievoorzitter D66 Woerden

