
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording a 
16R.00157 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 4 april 2016 

Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger 

Portefeuille(s) : Verkeer (fietsverkeer) 

Contactpersoon : R. Snijder 

Tel.nr. : 8826 

E-mailadres snijder.r@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Saskia van Megen van de Fractie van D66 
over de evaluatie fietssluis. 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 
Heeft de aangekondigde evaluatie inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, zou u ons willen informeren over te 
uitkomsten middels een raadsinformatiebrief? Zo nee, kunt u aangeven voor wanneer deze ingepland 
staat? 

Antwoord 
Nee, er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden we hebben deze evaluatie nu gepland voor een 
bespreking in de commissie Ruimte van juni 2016. 

Vraag 2 
Veel inwoners ergeren zich aan het onnodig stickeren van fietsen die duidelijk in gebruik zijn. Is dit 
onderwerp van gesprek geweest tijdens de evaluatie of zal dat onderwerp van gesprek zijn? 

Antwoord 

We nemen dit mee in de evaluatie. We onderkennen dit probleem. 

Vraag 3 
Bent u bereid om de mogelijke relatie tussen de ruimingsacties op het station en de fietsendiefstallen nader 
te onderzoeken? Zo ja, wanneer bent u voornemens dit te doen? 
Antwoord 
We gaan dit onderzoeken. We nemen deze vraag mee bij de bespreking van de evaluatie in de commissie 
Ruimte in juni. 
In 2015 zijn 88 aangiftes gedaan van fietsen die zijn gestolen van de locatie Stationsplein. FermWerk heeft 
in 2015 in totaal 457 fietsen bij het station geruimd. Hiervan bleken 14 fietsen als gestolen opgegeven.De 
check of een fiets is gestolen wordt tijdens de procedure van verwijderen en verkoop/vernietigen 2 keer 
gedaan. De fietsen die gestolen blijken te zijn worden afgegeven aan de Politie en gaan terug naar de 
eigenaar. 

Vraag 4 
We hebben vernomen dat nog geen 10'ft van de verwijderde fietsen wordt opgehaald. Klopt dit 
percentage? En zo niet, kunt u het werkelijke percentage aangeven? 

Antwoord 
In 2015 zijn in de hele gemeente Woerden totaal 550 fietsen verwijderd. Daarvan zijn 39 fietsen door de 
rechtmatige eigenaar opgehaald. Dat is 7 X. 
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Vraag 5 
Welke mogelijkheden ziet u en/of zijn reeds in gang gezet om het percentage verwijderde fietsen dat niet 
wordt opgehaald bij de Fietssluis, te verhogen? 

Antwoord 
Doelstelling is in ieder geval om dit percentage te verhogen. Hoe we dat doen nemen we mee in de 
evaluatie 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer 16.005721: 
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