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Motie experiment vrij fietsen in het centrum (160628/M41)

Voorgesteld besluit
Wij stellen uw raad voor:
1. akkoord te gaan met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied
van het centrum en na de periode van een jaar te bezien wat de effecten
daarvan zijn en of nadere regulering alsnog nodig is.

Samenvatting
Overeenkomstig de op 28 juni 2016 aangenomen motie vrij fietsen in het centrum
(motie 160628/M41) stellen wij voor door middel van stickers op de bestaande
bebording en het plaatsen van enkele nieuwe borden een experiment van vrij fietsen
in het voetgangersgebied in het centrum uit te voeren.

Inleiding
Op 26 november 2013 is het Verkeersstructuurplan Centrum vastgesteld. Uw raad
heeft destijds niet ingestemd met "vrij fietsen in de binnenstad" maar gevraagd een
voorstel voor "fietsdoorsteekjes" uit te werken.
Het voorstel "fietsdoorsteekjes" van eind 2015 is aan de orde geweest in de
commissievergaderingen van 22 maart en 21 juni 2016. Aansluitend heeft uw raad
het voorstel voor "fietsdoorsteekjes" in de vergadering d.d. 28 juni 2016 verworpen
(met 36 stemmen tegen en 3 voor).
In diezelfde raadsvergadering is de motie vrij fietsen in het centrum door uw raad
aangenomen (met 20 stemmen voor en 19 tegen). In de motie vraagt uw raad ons
college een experiment mogelijk te maken van een jaar waarin ook in het
voetgangersgebied in het centrum gefietst mag worden en na een jaar te bezien wat
de effecten daarvan zijn en of nadere regulering alsnog nodig is.
Doelstelling
Besluitvorming moet plaatsvinden of vrij fietsen wel of niet geïntroduceerd moet
worden.

Argumenten
Actualisering bebording
Los van het tijdelijk of definitief vrij fietsen in de winkelstraten moet op een aantal
locaties de bestaande bebording geactualiseerd worden. Deze actualiseringsslag zal
de komende tijd plaatsvinden.

Experiment vnl fietsen
Op basis van de huidige regelgeving is fietsen in de winkelstraten op maandag tot en
met donderdag voor 11.00 uur en na winkelsluiting toegestaan. Voor de proefperiode
"vrij fietsen" kan tijdens het experiment gewerkt worden met het afplakken van de
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bestaande borden met stickers. Daardoor is het toegestaan dat ook tussen 11.00 uur
en sluitingstijd van de winkels in de winkelstraten gefietst wordt.
Afhankelijk van de besluitvorming na afloop van de periode van het experiment kan
plaatsing van definitieve bebording (met of zonder vrij fietsen) gebeuren.
Overeenkomstig de vraagstelling tijdens de behandeling door uw raad hebben wij
overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de winkeliers van het gedeelte
Voorstraat -Midden (tussen Visstraat en Steegoversloot). Deze vertegenwoordigers
hebben aangegeven dat de daar gevestigde winkeliers negatief staan tegenover het
invoeren van vrij fietsen. Om die reden maakt het gedeelte van de Voorstraat tussen
de Visstraat en de Steegoversloot geen onderdeel uit van het experiment.

Vrij fietsen betekent niet dat fietsers in de winkelstraten het primaat hebben of
krijgen. Om het karakter van vrij fietsen te benadrukken en mensen te attenderen
op de gedragsregels zullen wij extra stickers plakken op de bebording:

Het vraagt naar verwachting enige tijd voordat fietsers en voetgangers, ofwel het
brede winkelend publiek, aan de nieuwe situatie gewend zal zijn.

Kanttekeningen en risico's
Indien besloten wordt vrij fietsen niet in te voeren vragen de twee volgende
aspecten om aandacht:
De nu geldende regeling wordt dan niet gewijzigd. Overeenkomstig de huidige
situatie is fietsen in de winkelstraten dan tijdens de openingsuren van de winkels
weer alleen tot 11.00 uur en na winkelsluiting toegestaan.

In de praktijk blijkt een deel van de fietsers nu al door de winkelstraten te fietsen en
daarmee het nu geldende fietsverbod te negeren. Als dat moet worden tegengegaan
zijn regelmatige en intensieve handhavingsacties door Handhaving nodig. Dat kan
gebeuren door twee koppels toezichthouders die op drukke momenten optreden
tegen eventuele excessen/onveilige situaties.
Omdat gedragsverandering nodig is vraagt de handhaving naar verwachting veel
inzet (gelet op het verplicht afstappen voor een handhaver, maar soms daarna snel
opstappen van fietsers bestaan overigens twijfels over de haalbaarheid).
Er is binnen de bestaande capaciteit van Handhaving geen ruimte voor bedoelde
handhavingsacties (niet financieel en niet qua capaciteit).
Zoals is aangegeven is zowel bij het (experiment) vrij fietsen als bij continuering van
de bestaande situatie een actualiseringsslag van bebording nodig.
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Kosten en dekking
Er is sprake van eenmalige kosten van circa C 12.000,-. Dit betreft het maken en
plaatsen van stickers, het actualiseren van borden die nu ontbreken, het uitzonderen
van het gedeelte Voorstraat -Midden en Voorstraat -Augustijn en de te zijner tijd te
plaatsen definitieve bebording.

In het kader van de vaststelling van het Verkeersstructuurplan Centrum zijn financiële
middelen beschikbaar gesteld waaruit de genoemde eenmalige kosten gedekt kunnen
worden.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Voor uitvoering van het experiment vrij fietsen is een verkeersbesluit nodig dat op de
gebruikelijke wijze zal worden bekendgemaakt.
Daarnaast zal onder andere in het wekelijkse gemeentenieuws in Dordt Centraal, op
de gemeentelijke website en via facebook aandacht geschonken worden aan de
invoering van "vrij fietsen" in het betreffende gebied. De winkeliersverenigingen in het
centrumgebied zullen voorafgaand aan de invoering op de hoogte gesteld worden.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na besluitvorming door uw raad kan bestelling van de benodigde materialen en
communicatie volgen; aansluitend kan uitvoering volgen. Een jaar na invoering van
het experiment vrij fietsen in het centrumgebied kan in uw raad evaluatie
plaatsvinden.
Bijlagen
Bij dit voorstel behoren de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- overzicht te plaatsen bebording.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris ,
de burgkrneester

M.M. van der Kraan
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