
   

    

 
 
Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn 
 
 
Betreft artikel 36-vragen over het opruimen van zwerffietsen 
 
 
 
Hoorn, 8 april 2016 
 
 
Geacht College, 
 
 
Zwerffietsen in het stationsgebied zijn al jarenlang een probleem. Ondanks het feit dat er 
voldoende stallingscapaciteit is, worden fietsen achtergelaten op plaatsen die daar niet voor 
bestemd zijn.  
Om dat tegen te gaan zijn er op een aantal plekken borden geplaatst, waarop is aangegeven 
dat de fiets daar niet mag staan en op een reguliere plek gestald moet worden. Veel helpen 
die borden echter niet. Dagelijks staan er tientallen fietsen op plekken waar ze niet horen. 
 
De gemeente voert al enige jaren een beleid waarin middels een opruimactie fietsen 
daadwerkelijk worden verwijderd. De actie, die meestal twee keer per jaar plaatsvindt, wordt 
tevoren in de media aangekondigd. In het stationsgebied zelf worden op strategische 
plaatsen extra borden geplaatst die er op wijzen dat de opruimactie gaande is. 
In de periode van de actie zie je een vermindering van het aantal verkeerd geplaatste 
fietsen, zodat de actie succesvol lijkt. Het probleem is echter dat na de actie de fietsen al 
spoedig weer op de oude plaatsen terugkeren, alsof er niets gebeurd is. Omdat men weet 
dat acties tevoren worden aangekondigd hoeft de fietser niet te vrezen voor het onverwachts 
verwijderen van zijn fiets of enige andere sanctie. 
 
 
Daarom stelt onze fractie de volgende vragen ex artikel 36 van het Reglement van Orde: 
 
1. Klopt het dat het verwijderen van verkeerd geplaatste fietsen in het stationsgebied zich 

beperkt tot de periodes waarin vooraf wordt aangekondigd dat fietsen verwijderd kunnen 
worden? Zo ja, hoe vaak vindt dit plaats en hoeveel fietsen worden daarbij verwijderd? Zo 
neen, hoeveel fietsen worden er buiten de actieperiode verwijderd en welke aanleiding is 
daar dan voor? 
 

2. Bent u het met ons eens dat als fietsen uitsluitend verwijderd worden na een 
aangekondigde actie er calculerend gedrag kan worden verwacht en dat het buiten de 
actieperiodes niet of nauwelijks effect sorteert? 

 
3. Waarom kiest u voor aangekondigde acties en (naar het lijkt) niet voor het op 

onverwachte momenten verwijderen van fietsen? Welke voor- en nadelen ziet u met 
name bij die laatste optie, waarbij verkeerd stallende fietsers altijd rekening moeten 
houden met een verwijderde fiets?  
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4. In hoeverre heeft u bij het plaatsen van de extra borden in de actieperiode rekening 
gehouden met het ontsierende karakter voor het beschermd stadsgezicht dat het 
Noorderplantsoen is?   
 

5. Bent u bereid uw beleid op dit punt aan te passen, zodanig dat het gehele jaar het aantal 
zwerffietsen tot een minimum beperkt blijft? 

 
 
Graag zien wij uw reactie tegemoet en wij bedanken u bij voorbaat voor uw beantwoording. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de fractie D66,  
 
Jos Renckens 


