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RAADSINFORMATIE inzake Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren

Samenvatting
De gemeente Dordrecht wil de overlast van gevaarlijk geparkeerde fietsen, fout
geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken aanpakken en reduceren.
Hiervoor heeft zij op grond van artikel 5:12, lid 1 van de APV handhavingsbeleid
fietsparkeerverbodzones Dordrecht vastgesteld (06-04-2011, besluit
SO/2010/318698), aanwijsbesluit fietsparkeerverbodzone (15-03-2011,
SO/537098), Aanwijsbesluit fietsparkeerverbodzone en Aanwijsbesluit verwijderen
van weesfietsen (25-10-2011) en uitbreiding fietsparkeerverbodzone zuidzijde
Dordrecht CS (09-02-2016, SO/1566871).
Dit betreft het toepassen van de (bestuursdwang) bevoegdheid -het handhavend
optreden- tegen deze fietsen. Vanwege een aantal ontwikkelingen die nu
samenkomen, zoals het opgaan van Toezicht Dordrecht binnen Stadsbeheer; het
gezamenlijk optrekken in de loketfunctie voor de burger en registratie van de
'gevonden en verloren voorwerpen' (telefoons, portemonnees e.d.) en de
'verwijderde voorwerpen' (fout geparkeerde fietsen en weesfietsen); het in 2016
uitbreiden van de fietsparkeerverbodzone aan de zuidzijde van Dordrecht CS; is nu
het moment gekomen om het fietsparkeerbeleid op dit thema definitief te maken.
Hiervoor is het beleidsplan Handhaving Fietsparkeren opgesteld, waarbij alle
eerdere besluiten meegenomen worden tot een duidelijk geheel.
Bij het station zijn zones aangewezen waar fietsen niet geparkeerd mogen worden.
Fout geparkeerde fietsen worden minimaal 1 uur na de constatering (herstel-/
begunstigingstermijn) verwijderd en naar de AFAC (Algemene Fiets Afhaal Centrale)
vervoerd. Weesfietsen worden door de hele stad verwijderd. Zij hebben een
herstel-/begunstigingstermijn van 28 dagen.
Fietsen worden voor 13 weken opgeslagen in het AFAC. Eigenaren van de fiets
kunnen binnen 13 weken hun fiets ophalen en betalen een administratieve
vergoeding van C 25,-. Fietsen die niet binnen 13 weken worden opgehaald kunnen
verkocht, vernietigd of geschonken worden (AWB artikel 5:30, 5:29).
Burgers worden door middel van borden in het stationsgebied gewaarschuwd voor
de fietsparkeerverbodzone. Op de gemeentewebsite wordt informatie gegeven over
de AFAC en het ophalen van de fiets.

Inleiding
De gemeente Dordrecht wil de overlast van gevaarlijk geparkeerde fietsen, fout
geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken aanpakken en reduceren. Het
beleidsplan Handhaving Fietsparkeren beschrijft de manier waarop de gemeente
Dordrecht deze overlast wil aanpakken. Het handhavingsbeleid voor fout
geparkeerde fietsen concentreert zich op de fietsparkeerverbodzones (momenteel
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voor het stationsgebied). Het handhavingsbeleid voor weesfietsen en fietswrakken
geldt voor de gehele stad.
In het Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren worden de doelen, de juridische
kaders, de uitvoering en organisatie van de handhaving op een rij gezet. Praktische
zaken met betrekking tot de uitvoering (procedures) zijn in de werkinstructie
beschreven.

Binnen de aanpak fietsparkeren wordt er onderscheid gemaakt tussen:

Gevaarlijk geparkeerde fietsen
Dit zijn fietsen die zo geparkeerd staan dat ze gevaar opleveren, doordat ze
bijvoorbeeld de doorgang voor hulpdiensten belemmeren of de in -/uitgang of de
vluchtroute voor gebruikers van een gebouw (gedeeltelijk) versperren. Ook een
fiets waarvan een wiel uitsteekt op het fietspad of rijbaan, of een fiets die de
blindengeleidenstrook blokkeert, staat gevaarlijk geparkeerd.
Het verwijderen van deze fiets is spoedeisend: de fiets is zodanig geparkeerd dat
deze fiets direct moet worden verwijderd om de gevaarlijke of de zeer hinderlijke
situatie op te heffen.

Fout geparkeerde fietsen
Dit zijn fietsen die buiten de expliciet door het college daarvoor aangewezen
voorzieningen en/of plaatsen en/of ruimten zijn geparkeerd. Redenen om hier
tegen op te treden zijn bijvoorbeeld dat deze fout geparkeerde fietsen overlast
geven doordat deze de doorgang van looproutes verkleinen en/of zorgen voor een
rommelig straatbeeld. Dit beinvloedt het aanzien van de stad. Tevens beinvloedt
het negatief het sociale veiligheidsgevoel.
Wees fietsen
Dit zijn fietsen die langer dan een door het college vastgestelde periode (28 dagen)
onafgebroken en ongebruikt in een door het college aangewezen gebied
(Dordrecht) staan. Deze fietsen zijn door de eigenaar aan hun lot overgelaten en
geven overlast in de openbare ruimte of beperken de stallingscapaciteit.

Fietswrakken
Dit zijn fietsen die:
- rijtechnisch in onvoldoende staat zijn (er is niet mee te rijden en/of er missen
essentiële onderdelen en/of essentiële onderdelen zijn defect) én;
- uiterlijk verwaarloosd zijn (er is lang niet op gereden en de eigenaar heeft er
kennelijk afstand van gedaan). Dit is te zien aan stof, mos, verdroogde en lekke
banden, begroeiing op/aan/bij de fiets en een verroeste ketting.
Of een fiets een fietswrak is, wordt beoordeeld op basis van deze twee criteria
gezamenlijk. Fietswrakken zorgen voor een rommelig straatbeeld en beinvloeden
het aanzien van de stad. Tevens beinvloedt het negatief het sociale
veiligheidsgevoel.

Doelstelling
Het handhavingsbeleid fietsparkeren heeft de volgende doelen:
Betere benutting van de bestaande stallingscapaciteit
Door weesfietsen en fietswrakken consequent te verwijderen komt er direct
stallingsruimte vrij voor fietsen waar nog wel op wordt gefietst. Hierdoor ontstaat
er meer ruimte om fietsen te parkeren in de bestaande voorzieningen.
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Tegengaan verrommelinq
Door schaarste in ruimte rondom stations worden stallingen zeer goed gebruikt en
plaatsen sommige reizigers hun fietsen buiten de stalling. Dit staat slordig en heeft
zo een nadelig effect op het aanzien van de stationsomgeving en de stad.
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd door het weghalen van
weesfietsen.

Tegengaan fietsendiefstal
In rommelige fietsenstallingen worden fietsen eerder gestolen. Daarnaast kunnen
weesfietsen gestolen fietsen zijn. Door controle van de verwijderde fietsen op
diefstal kan invulling gegeven worden aan het teruggeven van fietsen aan de
rechtmatige eigenaar. Een weesfietsenaanpak draagt zo bij aan het tegengaan van
fietsendiefstal en het verhogen van het oplossingspercentage fietsendiefstallen.
Tegengaan vandalisme
In overvolle fietsenstallingen zijn foutgeparkeerde fietsen eerder doelwit voor
vernieling. Een rommelige openbare ruimte is bovendien meer kwetsbaar voor
vandalisme.
Meer sociale veiligheid
Handhaving op het fietsparkeren leidt tot een betere kwaliteit van de openbare
ruimte (het oogt netter) en gaat vandalisme en fietsendiefstal tegen. Het
veiligheidsgevoel van burgers neemt daardoor toe.

Betere bereikbaarheid
Meer sociale veiligheid en meer effectieve stallingcapaciteit maken een
stationsomgeving uitnodigend voor fietsers. De bereikbaarheid van de gemeente
voor fietsende treinreizigers neemt toe. Doordat meer fietsen in de stallingen gezet
kunnen worden, neemt ook de bereikbaarheid van het stationsgebied voor
hulpdiensten toe.

Stand van zaken/de feiten
Op grond van artikel 5:12, lid 1 van de APV heeft het college een aanwijzingsbesluit
fietsparkeerverbodzones Dordrecht op 06-04-2011 (besluit 50/2010/318698), op
15-03-2011 Aanwijsbesluit fietsparkeerverbodzone (S0/537098), op 25-10-2011
Aanwijsbesluit fietsparkeerverbodzone en Aanwijsbesluit verwijderen van
weesfietsen en op 09-02-2016 Uitbreiding fietsparkeerverbodzone zuidzijde
Dordrecht CS (SO/1566871) vastgesteld. Dit betreft het toepassen van de
(bestuursdwang) bevoegdheid - het handhavend optreden - tegen gevaarlijk, fout
geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken.
Bij het station zijn de centrumzijde en de zuidzijde inmiddels aangemerkt als
plekken waar niet mag worden geparkeerd en is het besluit genomen dat het
mogelijk maakt om weesfietsen in de gehele stad aan te pakken.
Vanwege een aantal ontwikkelingen die nu samenkomen, zoals het opgaan van
Toezicht Dordrecht binnen Stadsbeheer, het centraal registreren en uitgeven van
'gevonden en verloren voorwerpen', is nu het moment gekomen om het
fietsparkeerbeleid definitief te maken.

Kosten en dekking
Regulier exploitatie budget is C 50.000,- per jaar (SO 103).
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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Communicatie en inclusief beleid
De inzet van communicatie bij de handhaving van fietsparkeren is erop gericht om:
de regels omtrent de maximale stallingsduur bekend te maken;
uit te leggen waarom de gemeente fietsen verwijdert;
draagvlak te creëren bij zowel fietsers als bewoners van de gemeente;
fietsers en bewoners te informeren over geplande acties;
fietseigenaren te informeren over waar zij verwijderde fietsen kunnen vinden en
waar en hoe zij hun verwijderde fiets terug kunnen krijgen.

Onderdelen van de communicatie zijn:
de bebording bij het station;
een informatiepagina op de gemeentewebsite over het verwijderingsbeleid en
informatie over de AFAC.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris

M.M. van der Kraan

Pagina 4/4
If.fci%14I 49 fáf,détrL19,1frfkifibiltfe

de burgemeester

