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1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA, MEDEDELINGEN
De voorzitter De vergadering is geopend. Fijn dat u er bent. Wij komen zojuist van een
lunch af met het college. Ik ben na de koffie snel hier naar toe gefietst en de collegeleden
komen er aan ter gelegenheid van mijn afscheid, dus vandaar dat u nog een lege tafel ziet.
Maar dat wordt snel verholpen. Fijn dat u er allemaal bent. Meneer Tazelaar is er helaas
nog niet; ik heb begrepen dat het hem goed gaat, binnen de context van wat mogelijk is.
De griffier en ik zijn vorige week even bij hem geweest. Dat was om meerdere redenen
een vreugde om hem te zien. Hij toonde veel van zijn authentieke karakterstructuur, om
het zo maar te zeggen, dus dat is hoopvol, maar nu het laatste stukkie nog, om het zo
maar te zeggen. Misschien heeft zijn fractiegenoot nog het laatste nieuws? Het gaat goed?
Ja, gaat uw gang.
Mevrouw Stolk Ja voorzitter, dank u wel. Allereerst wil ik namens de heer Tazelaar alle
mensen bedanken die een bloemetje, een kaartje of een mailtje of een appje aan hem
hebben gestuurd. Dus bij deze. Het gaat inderdaad ietsje beter, maar ik denk dat hij nog
wel even een weg te gaan heeft. Maar we zijn in ieder geval in een opwaartse... ja, dus.
Even tot zover.
De voorzitter Dank u wel. Nou, heel aardig en misschien kijkt hij wel mee met de
livestreamverbinding. We gaan allemaal even zwaaien naar Henk Tazelaar. Hem kennende
volgt hij ons op zijn minst een stukje. Meneer Groeneweg is ook... pardon?
De heer Seme Voorzitter, Ik had een vraagje aan de wethouder, maar ik zie dat ze er nog
niet zijn, dus ik kan nog even wachten, denk ik, of niet?
De voorzitter Ja, want ik ben nog lang niet bezig met vragen stellen. Ik ben nog even
bezig met afmelden. Dat is meneer Groeneweg van BVD, die heeft zich afgemeld en
meneer Burggraaf van de VVD heeft zich ook afgemeld en meneer Wagemakers, die zie ik,
is ook nog niet aanwezig. Zijn er nog andere mensen die zich af moeten melden? Pardon,
zegt er iemand iets? Nee? Prima. Dan heet ik ook welkom de studenten van het Da Vinei
college in het kader van hun lessen burgerschap. Steek even jullie vinger op? Ja, leuk.
Mooi dat jullie er zijn. Ze hebben de opdracht om een raadsvergadering bij te wonen en
daar verslag van uit te brengen. Nou, jullie zijn van harte welkom. Wij hebben vanmiddag
denk ik een vrij toegankelijke agenda, over hele concrete onderwerpen, dus ik hoop dat
jullie het naar je zin hebben en dat we in de pauze of schorsing van jullie kunnen horen
hoe jullie zo'n raadsvergadering beleven. Veel plezier vanmiddag. En Gasten van de raad
meld ik ook. De raad heeft een aantal inwoners uitgenodigd voor de raadsvergaderingen
en ze hebben voorafgaand aan de vergadering een rondleiding door het stadhuis gehad. U
heeft ook enkele raadsleden in het echt kunnen aanraken en kunnen spreken. Ik zie al
sommige mensen lachen; die hebben het volgens mij goed naar hun zin gehad. Fijn dat u
er ook bent en we hopen dat u de vergadering bij blijft wonen en misschien ook in de
pauze, kunnen we iets horen van uw beleving. Er is ook een motie, vreemd aan de orde
van de dag, 'Denkbaar'. Meneer Puik.
De heer Puik Voorzitter, dank u wel. Wij hebben tenminste aangekondigd dat we een
motie, vreemd aan de orde van de dag zouden indienen, maar nadat we hem hadden
rondgestuurd naar alle raadsleden hebben we een aantal reacties gekregen en we willen
eigenlijk voorstellen om deze motie eerst te agenderen in de commissie Bestuur en
Middelen.
De voorzitter Dus dan heeft u nu niet een initiatief en probeert u die via de functionele
avond of carrousel te agenderen. Ja? Prima. Dank u wel. Andere punten. Zijn er
mededelingen vanuit het college? Ja, meneer Sleeking.
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Wethouder Sleeking Voorzitter, dank u wel. Dat heeft verband met de bouwaanvraag rond
het Belthure Park. Wij nemen de bouwaanvraag voor 24 woningen in het Belthure Park niet
in behandeling, want de betreffende ontwikkelaar heeft ondanks herhaald verzoek en
verlengde termijnen niet alle informatie aangeleverd die nodig is om de aanvraag te
kunnen beoordelen. En doordat de aanvraag buiten behandeling is gesteld is er ook verder
nog geen inhoudelijke beoordeling geweest, namelijk of de aanvraag past binnen het
bestemmingsplan en andere regelgeving. De ontbrekende informatie betreft ondermeer
archeologisch onderzoek, maatvoering van wegen en bouwhoogte ten opzichte van het
straatpeil en de Omgevingsdienst heeft geconstateerd dat niet alle gevraagde informatie is
aangeleverd. Vandaar dit besluit. Wordt vervolgd. Het leek me goed om u daar als eerste
over te informeren, omdat wij de vorige keer werden geconfronteerd met publicatie via de
media en dat leek ons bij zo'n zwaarwichtig dossier nu in ieder geval niet gewenst. Wordt
vervolgd.
De voorzitter Dank u wel. Andere leden van het college een mededeling? Dat is niet het
geval. Vanuit de raad een mededeling? Meneer Seme wilde een mededeling doen; daarna
meneer Portier. Gaat uw gang.
De heer Seme Ja, dank u wel voorzitter. Deze week werden wij er op attent gemaakt dat
er nieuwe ontwikkelingen zijn, te weten bouwontwikkelingen door de BAM en de ASVZ op
het grasveld direct naast het veelbesproken kruispunt Groene Zoom/Chico Mendesring. De
tekeningen kunnen nu op het scherm gezet worden. De bouwwerken die hier staan
geprojecteerd, zijn veel groter dan omliggende panden en hebben als gevolg dat het
fietspad nog verder aan het zicht zal worden onttrokken. Wij hebben in onze raad
veelvuldig met elkaar besproken hoe wij dit kruispunt, waar regelmatig ongelukken tussen
auto's en fietsers plaatsvinden, veiliger kunnen maken. De wethouder heeft onlangs
nieuwe maatregelen aangekondigd om de zichtbaarheid en de veiligheid te vergroten. Nu
werd de wijk echter onlangs verrast met het feit dat er na een periode van zeven jaar na
aankondiging gestart is met bouwwerkzaamheden. Onze eerste vraag aan de wethouder is
of hij van deze ontwikkelingen af wist en of hij deze heeft meegenomen in zijn afwegingen
tot aanpassing van het kruispunt. Ons tweede punt is de acute situatie die is ontstaan met
betrekking tot het fietspad tussen de bushalte en het grasveld, wat geheel door hekken is
afgesloten - zie foto - en dat fietsers, waaronder veel kinderen, nu over de rijbaan fietsen.
De kinderen die wel de moeite nemen om via het fietspad aan de andere kant van de weg
te fietsen, moeten toch een extra oversteek over de Chico Mendesring maken waardoor
een nog onveiliger situatie is ontstaan. Het CDA Dordrecht vraagt zich af wat de wethouder
op korte termijn denkt te gaan doen aan de acute onveilige situatie die is ontstaan. Dank u
wel.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Ja, dank u wel, voorzitter. Het klopt dat er sinds enige tijd, ik
denk sinds vorige week, activiteit plaatsvindt. Dat is helemaal conform het
bestemmingsplan wat een aantal jaren geleden al is vastgesteld. Ik heb ook begrepen dat
het voorterrein, de bouwplaats, de maximale hoogte zodanig is datje er als weggebruiker
nog goed het overzicht kan houden en ook als het gebouw gereed is conform het
bestemmingsplan, is er voldoende zicht. Wat betreft het fietsdoorsteekje, dat is inderdaad
wel een extra oversteek. Het lijkt wel veilig; het is in ieder geval ingericht zoals is
afgesproken. Ja, een consequentie van bouwen is wel dat je inderdaad de ene kant van de
straat afsluit en datje, als je uit de andere richting komt, de Chico Mendesring even over
moet steken. Ik heb er nu geen zicht op of dat niet gebeurt. Volgens mij gebeurt het wel,
maar kennelijk heeft u gezien of geconstateerd dat er over de rijbaan gefietst wordt. Ja,
dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is oversteken en dan de andere kant van
het fietspad langs.
De voorzitter Daar wou ik het bij deze bij laten voor dit moment. Ja, meneer Portier, u
wilt ook een mededeling doen.

De heer Portier Ja, voorzitter, als SP-fractie hebben we in goed overleg besloten dat ik het
fractievoorzitterschap aan mevrouw Jager over zal dragen. Dat heeft gewoon een hoop
praktische redenen. Ik zal me iets meer op de afdeling en de landelijke SP concentreren.
Mevrouw Jager is uitstekend in staat om mijn taken meer dan goed over te nemen.
Vandaar deze beweging.
De voorzitter Dat is met ingang van 1 maart aanstaande.
De heer Portier Eigenlijk direct of per 1 maart aanstaande, zeg maar per 1 maart
aanstaande.
De voorzitter Ja, want zo heeft mevrouw het vorige week in de beslotenheid van het
presidium gezegd, 1 maart. Maar er is geen causaliteit, heeft zij daar verteld. Oké, heel
goed. Veel succes met uw nieuwe uitdaging, u ook en dank dat u daar mededeling van
doet. Andere mededelingen nog? Nee?
2. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE HAMERRAAD EN
COMMISSIEVERGADERINGEN VAN 24 JANUARI 2017
De voorzitter Dan gaan we naar het vaststellen van de notulen van de hamerraad en de
commissievergaderingen van 24 januari. Is dat akkoord? Ja? Aldus besloten.
HAMERSTUKKEN
3. VASTSTELLEN BENOEMINGSPROCEDURE BURGEMEESTER
De voorzitter Dan het vaststellen van de benoemingsprocedure van de burgemeester?
Akkoord?
Mevrouw Stolk Voorzitter, mag ik een kleine mededeling doen?
De voorzitter Ja.
Mevrouw Stolk In overleg met mijn fractie en de heer Tazelaar, we hebben het net al over
de heer Tazelaar gehad, zal ik de heer Tazelaar vervangen in de herbenoemingscommissie.
De voorzitter In de vertrouwenscommissie. Wordt akte van genomen. Anderen nog
hierover? Nee?
4. BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT OPOD
De voorzitter Dan gaan we naar de benoeming van de leden Raad van Toezicht van
OPOD. Is dat akkoord?
5. GEACTUALISEERDE BEGROTING GR DRECHTSTEDEN 2017
De voorzitter Geactualiseerde begroting GR Drechtsteden. Akkoord?
De heer Soy Voorzitter? Mag ik daar even een stemverklaring op afgeven?
De voorzitter Meneer Soy, gaat uw gang.
De heer Soy Voorzitter, we hebben in de Drechtraad samen met nog twee andere lokale
partijen tegen de actualisatie van de begroting van GR Drechtsteden gestemd. Dus in die
lijn willen wij consistent zijn en ook hier tegen dit voorstel stemmen, met de volgende
stemverklaring. Wij kunnen producereel niet instemmen met de actualisatie van de
begroting, waarbij van de deelnemende gemeenten een extra bijdrage wordt gevraagd van
6,8 miljoen. Wij vinden dat dit voorstel en de zienswijzen die gaandeweg zijn gewijzigd,
niet of niet voldoende zijn besproken in de lokale raden, waarbij het financiële effect en het
antwoord in hoeverre dit lokaal financieel haalbaar is, onduidelijk zijn. Zo zijn bijvoorbeeld
de technische vragen die door BVD zijn gesteld niet betrokken in de discussie in de Dordtse
Kamers omdat deze niet was verspreid onder alle raadsleden. Met deze motivatie hebben
wij in de Drechtraad niet ingestemd met het voorstel wat hier voorligt en zullen hier ook 4
tegen dit voorstel zijn. Uiteraard tornen wij niet aan eerder genomen besluiten zoals
beschreven in besluit 1 van het voorliggend voorstel.

De voorzitter Waarvan akte. Wordt verankerd in het verslag. Anderen nog hierover? Nee?
Dank u vriendelijk. Dan gaan we naar de geactualiseerde begroting nog. Akkoord.

6. BESCHIKBAAR STELLEN VAN KREDIET EN INSTEMMEN MET HET PROJECT
DORDTSE MIJL, VERBETEREN WESTELIJKE STADSENTREE
De voorzitter Dan instemmen krediet, pardon met het project Dordtse Mijl.
De heer Tiebosch Voorzitter?
De voorzitter Ja, meneer Tiebosch, D66.
De heer Tiebosch Een korte stemverklaring van D66. Voorzitter, zoals in de commissie
aangegeven deelt D66 de ambitie om de westelijke entree van de stad aanzienlijk te
verbeteren, maar D66 gaat niet akkoord met het voorstel om de totale
voorbereidingskosten van 668.500 euro te dekken vanuit het meerjaren
onderhoudsprogramma wegen. Daar is dit budget maar voor een klein deel voor de
voorbereiding van de onderhoudsmaatregelen voor bedoeld.
De voorzitter Dank u wel. Anderen? Ja, de heer Portier van de SP.
De heer Portier Ja, ook wij willen eigenlijk geacht hebben om tegen dit voorstel te
stemmen. Wij vinden dat de gevraagde kredieten vooral gericht zijn eigenlijk op
uiterlijkheden, het mooier maken van een weg waar mensen eigenlijk heel snel doorheen
gaan. Tenminste, dat krijgt naar ons idee veel te veel de nadruk. We missen nog
duidelijkheid over wat er verder met het gebied gaat gebeuren, wat er met de
bodemsanering in het gebied gaat gebeuren, wat voor verdere plannen we in dit gebied
willen en daarom kunnen we op dit moment niet instemmen met het beoogde krediet.
De voorzitter Dank u wel. Anderen nog? Waarvan akte.
7. BESCHIKBAAR STELLEN INCIDENTELE MIDDELEN T.B.V. KLEINE SUBSIDIES
De voorzitter Dan gaan we naar het beschikbaar stellen van de incidentele middelen ten
behoeve van kleine subsidies.
Mevrouw Jager Voorzitter?
De heer Van de Burgt Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Jager was eerst, van de Socialistische Partij, dan meneer Van de
Burgt van het CDA. Gaat uw gang.
Mevrouw Jager Ja, een stemverklaring. De SP gaat akkoord met de wijze waarop de
incidentele middelen ten bate van de kleine subsidies beschikbaar worden gesteld, met
dien verstande dat wij nog steeds de huurverhogingen op Jeugddorp binnen de commissie
Sociaal willen bespreken. Het is bekend dat wij dat een apart onderwerp vinden en niet
beschouwen als een onderdeel van dit gedeelte van het plan. Dank u wel.
De voorzitter Meneer Van de Burgt, CDA.
De heer Van den Burgt Ja voorzitter, ook een stemverklaring. Het CDA kan instemmen
met het beschikbaar stellen van de incidentele middelen ten behoeve van de kleine
subsidies. Hiermee is het wel het ene traject voor de scouting afgerond. Het tweede en
opvolgende traject met betrekking tot de huurverhoging wacht op bestuurlijke gesprekken
en een voorstel of info van het college wachten we af, zodat beide trajecten in balans
gebracht kunnen worden.
De voorzitter Ook daarvan akte. Mevrouw Kruger, GroenLinks.
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Mevrouw Kruger Voorzitter, dank u wel. Wij zullen ook instemmen met het voorstel
incidentele middelen ten behoeve van de kleine subsidies, waarbij we nog even drie
opmerkingen willen maken. Eén van de voorstellen is het meedenken van de gemeente bij
ondersteuning van crowdfunding, fondsverwerving en marketing en publiciteit, waarin wij
zullen monitoren dat er een meer proactieve benadering is vanuit de gemeente. Daarbij,
het ontlasten van de regeldruk vinden wij ook nog onvoldoende benaderd en zullen wij ook
monitoren en er wordt ons inziens te weinig gesproken over exploitatievoorziening, wat
volgens ons juist de bottleneck is bij vele verenigingen en dat daar wat meer naar gekeken
moet worden.
De voorzitter Dank u beleefd. Anderen nog? Dan nemen we kennis van datgene wat er
over gesteld is; wordt verankerd in het verslag. Verder akkoord.
8. INSTEMMEN MET SUPPLETIEAANVRAAG CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
WILHELM INAH AVE N EN SUMATRAPLEIN-ORANJEPARK
De voorzitter Dan gaan wij naar het instemmen met de suppletieaanvraag conventionele
explosieven Wilhelminahaven, Sumatraplein-Oranjepark onder 8. Is dat akkoord?
De heer Reumers Voorzitter?
De voorzitter Ja, meneer Reumers van D66.
De heer Reumers Ja, een stemverklaring van D66 op dit punt. We staan als gemeente
graag bekend dat we zorgvuldig met onze financiën omgaan. Vanuit die optiek is het
begrijpelijk dat er een suppletieaanvraag wordt gedaan. Tegelijkertijd tekenen we aan
vanuit D66 dat we nog geen twee jaar geleden middelen die hiervoor bedoeld waren,
hebben toegevoegd aan de algemene reserve en nu toch uit de grote belastingpot alsnog
geld aanvullend ophalen. Dat vinden we niet helemaal zorgvuldig en we hadden het liever
anders gezien.
De voorzitter Anderen nog? We nemen kennis van hetgeen wat D66 stelt; wordt
verankerd in het verslag. Verder akkoord? Op mevrouw Kruger na, van GroenLinks. Gaat
uw gang, sorry.
Mevrouw Kruger Nou, als GroenLinks hebben wij dezelfde gedachtegang als D66, dus wil
ik mij aansluiten bij deze stemverklaring.
De voorzitter Wordt verankerd in het verslag. Anderen nog? Nee? Verder akkoord? Dank
u wel.
9. AANWIJZEN VAN WAARNEMEND BURGEMEESTER DE HEER P.A.C.M. VAN DER
VELDEN TOT LID VAN DE DRECHTRAAD
De voorzitter Dan is het aanwijzen van de waarnemend burgemeester, de heer Van der
Velden tot lid van de Drechtraad. Dat heeft te maken met het monistische construct wat
we daar hebben, dat een ieder ook lid moet worden van de Drechtraad alvorens daar te
kunnen functioneren. Daar voorziet het voorstel in. Is dat akkoord? Ja? Aldus besloten.
STUKKEN TER KENNISNAME
10. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER BEANTWOORDING MOTIE DORDT OP STOOM
HOUDEN (VEILIGHEIDSEISEN EVENEMENTEN)
De voorzitter Punt 10. De raadsinformatiebrief over de motie 'Dordt op stoom houden'.
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter?
De voorzitter Ja, gaat uw gang. Mevrouw van der Vorm.
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Mevrouw Van der Vorm Het is een raadsinformatiebrief, dus geen stemverklaring, maar
BVD wil nog wel graag een opmerking maken voor het verslag. Wij zien uit naar de
herziene invulling van onze motie 'Dordt op stoom houden' over de financiële druk op
evenementen vanwege verhoogde veiligheidseisen. Minder edities van evenementen
vanwege de kosten van veiligheid is voor onze fractie absoluut geen optie. BVD wenst te
benadrukken uit te kijken naar een raadsvoorstel, omdat wij anders zelf daartoe het
initiatief zullen nemen.
De voorzitter Waarvan akte, dank u vriendelijk. Anderen nog op dit punt? Ja, meneer
Portier van de SP en dan meneer Van de Burgt van het CDA. Gaat uw gang.
De heer Portier Nou, dat worden dan misschien twee initiatieven of misschien een
samengevoegd initiatief. Wij maken ons ook grote zorgen over de toekomst van de
evenementen in onze stad. De druk op vrijwilligers, de verantwoordelijkheid die bij
organisatoren gelegd wordt voor de veiligheid. We hebben ideeën over hoe de gemeente
zou kunnen helpen met een evenementenbureau dat draaiboeken en veiligheidsplannen op
zich neemt, dus wij wachten met spanning op een raadsvoorstel om de problemen op te
lossen en zo niet, ja, dan komen er in ieder geval initiatieven vanuit de raad.
De voorzitter Meneer Van de Burgt van het CDA.
De heer Van de Burgt Ja voorzitter, aansluitend daarop geldt voor het CDA dat de
subsidie die wij verstrekken voor evenementen niet volledig op mag gaan aan
veiligheidseisen en het voldoen daaraan en we verwachten in feite dat er dan ook een
voorstel komt hoe daar wel mee om te gaan met betrekking tot de eisen en met
betrekking tot de middelen.
De voorzitter Meneer Pols van de VVD.
De heer Pols Voorzitter, de VVD-fractie vertrouwt erop dat tussen college en organisatoren
van deze evenementen gezamenlijk een brief naar ons komt waar wij in aangeven hoe wij
omgaan met veiligheidsvoorschriften. Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel. Anderen nog op dit punt? Nee? Dan wordt hier kennis van
genomen, wordt in het verslag verankerd en ook vervolgens gekeken hoe dit traject verder
zal doorlopen.
11. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER VERSLAGEN VISITATIECOMMISSIE
INFORMATIEVEILIGHEID
De voorzitter De raadsinformatiebrief punt 11 over verslagen van de visitatiecommissie
informatieveiligheid, daar heeft u ook kennis van kunnen nemen?
12. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER PARKEREN NIEUW KRISPIJN (1805540)
De voorzitter Punt 12. Raadsinformatiebrief over parkeren Nieuw-Krispijn. Idem.
De heer Seme Voorzitter?
De voorzitter Ja, meneer Seme.
De heer Seme Ja, ook een opmerking. Het mag geen stemverklaring zijn, begrijp ik. Er is
een overleg geweest tussen een verkeerskundige en het bewonerscomité om gezamenlijk
maatregelen te bespreken zoals het aanpassen van de bestrating om meer parkeerruimte
te scheppen. Mijn fractie verwacht wel dat de besproken oplossingen iets opleveren voor
de buurt en dat dit wordt gecommuniceerd met de raad en de bewoners.
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De voorzitter Dank u. Anderen nog hierover, over deze informatiebrief? Nee?

13. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER DE KANSEN VAN HET STATIONSGEBIED
DORDT CENTRAAL STATION
De voorzitter Dan de raadsinformatiebrief over de kansen van het stationsgebied Dordt
Centraal Station.
De heer Tiebosch Voorzitter?
De voorzitter Daar heeft u ook kennis van kunnen nemen? Meneer Tiebosch.
De heer Tiebosch Een opmerking. D66 blijft bij de mening dat over de kansen van het
stationsgebied een startnotitie moet worden gemaakt met een raadsvoorstel. Het gebied is
omvangrijk en het is te belangrijk voor de stad. We willen graag dat de kaders door de
raad worden meegegeven over de visie op dit gebied. Het lijkt er op dat de gemeenteraad
nu toch een beetje buitenspel staat bij één van de belangrijkste gebiedsontwikkelingen van
de stad. Het allerbelangrijkste is en blijft ervoor te zorgen dat de doorgaande Intercity's
naar Breda en verder blijven rijden, de lobbybrief op dit punt, NS gaarne blijven betrekken
bij dit onderwerp.
De voorzitter Anderen nog? Mevrouw Kruger, GroenLinks.
Mevrouw Kruger Dank u wel. Wij ondersteunen het verzoek van D66.
De voorzitter Anderen nog? Nee, dank u vriendelijk.
14. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER JAARGESPREK DRECHTWERK
De voorzitter Dan punt 14, de raadsinformatiebrief over het jaargesprek Drechtwerk.
Geen opmerkingen van uw kant?
15. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER VOORTGANG TOEKOMSTVISIE SPORTPARKEN
De voorzitter En 15, de raadsinformatiebrief over de voortgang toekomstvisie
sportparken. Heeft u ook kennis van kunnen nemen? Akkoord? Dank u.
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STUKKEN TER BESPREKING

16. INSTEMMEN MET EEN EXPERIMENT VAN VRIJ FIETSEN IN HET
VOETGANGERSGEBIED VAN HET CENTRUM, UITWERKING MOTIE VRIJ FIETSEN
De voorzitter Dan gaan we nu naar het blok stukken ter bespreking, onder 16. Het
instemmen met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het
centrum. De uitwerking van de motie 'Vrij fietsen'. In de commissie Fysieke
Leefomgeving is hier over gesproken onder het voorzitterschap van de heer Tazelaar.
Insprekers zijn toen gehoord en de fracties hebben toen uitgebreid met elkaar van
gedachten gewisseld over de standpunten zoals die daar zijn. Er was geen
overeenstemming en daarom ligt het onderwerp nu ter bespreking in de raad voor. Er is
vanuit de commissie geen politieke vraag meegegeven voor de bespreking en juist omdat
er in de commissie uitgebreid bij stil is gestaan, wil ik u verzoeken niet in herhaling te
vallen en de commissievergadering niet in de raad over te doen. Dat vindt meneer
Tazelaar ook. Deze uitwerking ligt voor naar aanleiding van de motie waar ik naar
verwees van juni 2016 en deze is aangenomen met 20 stemmen voor, destijds en 19
tegen. Dus dat zal er om spannen, denk ik en we gaan het gewoon, dat zeg ik ook even
ter illustratie voor de mensen op de tribune, dat ze een beetje de context weten van het
voortraject, over: mag je nou wel fietsen in het voetgangersgebied van het centrum of
niet? Dus nou, dat is heel concreet. We gaan even naar grootte van fractie een rondje
doen in de raad. De grootste partij is hier BVD, even voor de beeldvorming ook van de
jongelui. Die hebben 13 zetels en daar is meneer Nederhof, die gaat daar het woord over
voeren. Gaat uw gang.
De heer Nederhof Ja, dank u voorzitter. We hebben een enerverend debat gehad in de
commissie over dit onderwerp. We gaan niet heel de vergadering overdoen, zoals u zegt,
maar we hechten er nog wel waarde aan om kort op te sommen waarom wij zo fel
hebben geageerd tegen het toelaten van fietsers in een voetgangersgebied, om iedere
onduidelijkheid te voorkomen. De fractie van BVD stemt vandaag tegen dit voorstel om
een aantal redenen. Wij vrezen gevaar voor voetgangers. De situatie zoals die wordt
voorgesteld maakt het er niet duidelijker op. Met dit voorstel heeft fietsend Dordt zowat
een cursus nodig om te begrijpen waar nu wel of niet gefietst mag worden. Wel op het
Statenplein, maar niet tijdens de markt. Wel op de Voorstraat, maar weer niet op het
Voorstraat middenstuk. Het veranderen van de aansprakelijkheid: als een voetganger nu
wordt geschept door een fietser, dan zit de fietser per definitie fout. Immers, de fietser
had daar niet mogen fietsen. Simpele discussies met betrekking tot aansprakelijkheid.
Als zowel de voetganger als de fietser daar mogen zijn, dan krijg je een heel
ingewikkelde discussie die er op neer zal komen dat de voetganger vogelvrij wordt
verklaard. We vertrouwen niet op zelfregulerend verkeer. Enkele voorstanders hebben
we horen zeggen dat er toch echt op marktdagen niet gefietst mag worden. Is het daar
dan ineens niet meer zelfregulerend? Als je eenmaal aan een proef begint, dan draai je
die niet zomaar terug. Als iedereen een jaar door ons winkelgebied mag racen, dan heb
je een enorme inzet aan handhaving nodig om die regel terug te draaien. Gebrek aan
maatschappelijk vlak. Wij hebben gehoord de Dordtse ondernemersvereniging, Promotie
Ondernemers binnenstad Dordrecht, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Drechtsteden,
centrale vereniging, ambulante handel, culturele instellingen Dordrecht, Dordrecht
Marketing, de Seniorenbond; zij vertegenwoordigen een enorme groep winkeliers en
bezoekers en hun bijdrage moeten we serieus nemen.
Mevrouw Kruger Voorzitter, ter interruptie? Ik hoor u zeggen over racen over de
Voorstraat. Ik vraag me af waar u dat beeld vandaan heeft dat nu als het toegestaan
wordt om te fietsen, dan hebben we het gewoon over zich voortbewegen, dat dat racen
over de Voorstraat wordt.
De heer Nederhof Nou, dat doen ze nu ook. Voor 11.00 uur, zie je dat niet? Voor 11.00
uur, komt u dan wel eens op de Voorstraat?
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Mevrouw Kruger Ik kom er, ik woon hier zo'n beetje in de binnenstad. Ik zie nou niet
echt dat er geracet wordt. I, ik zie wel dat er gefietst wordt en ik heb er alle vertrouwen
in dat mensen die zich op de Voorstraat bewegen per fiets, rekening houden met wat
daar verder gebeurt. Daar heb ik het vertrouwen in.
De heer Nederhof Daar verschillen wij van mening, dan, duidelijk.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw.
Mevrouw Van den Bergh Ik wou ook even iets vragen, want u zegt, als u het weer terug
moet draaien, dan heb je een enorme inzet aan handhaving nodig en u vindt de nieuwe
situatie, zeg maar het vrij fietsen onduidelijk. Maar ik wil het even over die handhaving
hebben, want er wordt helemaal niet gehandhaafd, nu ook niet en er wordt al overal
gefietst. Wat wilt u nu?
De heer Nederhof Nou voorzitter, er wordt niet overal gefietst, maar er zijn wel
fietsbewegingen aanwezig. Maar dat wil niet zeggen dat er niet gehandhaafd moet
worden. Maar de prioriteit van handhaven ligt inderdaad een beetje ergens anders. Dat is
jammer. Wij zouden graag zien dat er nu beter gehandhaafd wordt, maar door die
situatie zoals het voorstel nu geeft, wordt het een nog grotere chaos om te handhaven.
Kan ik een stukje verder gaan, voorzitter? Daarnaast is er dus alleen aan
vertegenwoordigers van de winkeliers van Voorstraat midden gevraagd of zij mee wilden
doen aan het experiment. Zij zeiden nee, dus ze werden uitgezonderd van het
experiment en de rest is niets gevraagd. BVD vindt het een rare gang van zaken om
onderscheid te maken in winkeliers en procedures. Voorzitter, ik sluit af. In het plan
wordt een pilot voorgesteld van een jaar om het fietsen in het kernwinkelgebied vrij te
geven en wij kunnen ons daar niet in vinden. Wij vrezen ongelukken tussen voetgangers
en fietsers en het is gewoon onduidelijk hoe aansprakelijkheid bij ongelukken is geregeld.
"Het kan niet zo zijn dat winkelend publiek meer bezig moet zijn met angstig om zich
heen kijken dan hetgeen waarvoor ze gekomen zijn: winkelen." Hoe waar deze woorden
ook zijn, het zijn niet onze woorden. Het waren de woorden van de heer Van Verk van de
PvdA tijdens de discussie over het verkeerstructuurplan centrum, net iets langer dan drie
jaar geleden. Wij hopen dan ook dat de PvdA nog bereid is om eens over hun eigen
woorden na te denken. Dank u, voorzitter.
De voorzitter Meneer Van Verk van de PvdA.
De heer Van Verk Voorzitter, dat leidt er natuurlijk toe dat ik uitgedaagd word om te
reageren. Ik heb inderdaad die woorden drie jaar gesproken, omdat ik op dat moment
dat ook vond. Inmiddels noemen we dat voortschrijdend inzicht, maar ik wil het gewoon
heel concreet maken. Wij zijn op bezoek geweest in onder andere Haarlem, een stad met
een groot wandelgebied en tot mijn stomme verbazing zag ik daar ook gewoon allerlei
fietsen doorheen gaan. En dat leidde er eigenlijk toe dat bij mij in ieder geval de
gedachte heeft postgevat dat dat soort zaken klaarblijkelijk wel degelijk samen kunnen.
Het is niet alleen Haarlem waar het mag, het zijn steeds meer steden waar die twee
verkeersstromen door elkaar lopen zonder dat het veel problemen oplevert. Als ik dan
vervolgens kijk hoe het in deze stad is - en laat ik er heel eerlijk in zijn, ik fiets ook
regelmatig over het winkelgebied en het levert nooit problemen op, want daar waar je
niet kan fietsen, stap je keurig netjes af en dat zullen de meeste mensen doen. Niemand
heeft er baat bij of heeft er zin in om andere mensen overhoop te rijden. Dat is echt een
volstrekt verkeerd beeld van de werkelijkheid.
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De heer Nederhof Daar ben ik het met u eens, maar u begrijpt wel dat de voetgangers,
en we hebben heel veel voetgangers in het centrum lopen, ook ouderen en met
kleinkinderen lopen, dat is gewoon gevaarlijk en als u dat niet ziet als fietser, ja, dan
moet u toch eens afstappen en als voetganger rondlopen. Dan merkt u hoe - als u uit
een winkel stapt, dat er soms, in de Spuistraat bijvoorbeeld, een heel smal straatje en
daar gaan we fietsen. De Voorstraat is ook hartstikke smal. Als je daar uit een winkel
stapt, nou, die mensen hebben daar een bord staan, niet voor reclame maar voor de
veiligheid van hun winkelend publiek die de winkel verlaten, dat ze niet van de sokken
gereden worden. U was niet in de commissie, maar daar hebben we het uitgebreid over
gehad, maar zulke dingen - dat zijn geen winkeliers.
De heer Van Verk Voorzitter, toch nog een korte reactie. Zoals de meeste mensen zullen
weten, woon ik gewoon in de binnenstad, op de hoek bij de Voorstraat. Ik wandel
minstens zoveel en niet alleen, maar ook met mijn kleinkinderen, ook de Voorstraat,
zonder dat ik nou enige angst heb dat ze aangereden worden door onverantwoorde
fietsers. Mijn ervaring is dat iedereen gewoon met respect in die straat met elkaar
omgaat.
De heer Nederhof Voorzitter, we blijven van mening verschillen. Ik zie steeds meer
appende fietsers en ik hou mijn hart vast tussen al die voetgangers.
Mevrouw Kruger Voorzitter? Laten we het houden op een andere beleving. Want ik denk,
meningsverschillen - wij zijn van dezelfde mening gediend, datje niet gevaar moet
opzoeken of gevaar moet maken, maar als je het anders beleeft, dan ben je ook een
andere mening toegedaan en ik ondersteun wat de heer Van Verk zegt. Ik loop ook vaak
over de Voorstraat, ik zie ook heel vaak kinderen en oudere mensen en ja, ik denk ook
wat er, als u zo bang bent dat er ongeleide projecten over de Voorstraat racen - dat
gebeurt nu inderdaad ook al. Dat houdt geen enkel verbod tegen, want dat zijn mensen
die geen rekening houden met hun medemens. Maar gelukkig, de meeste doen dat nog
wel.
De voorzitter Mevrouw Jager van de SP.
Mevrouw Jager Ik wil alleen maar even er op wijzen dat het misschien nu allemaal nog
best wel netjes gaat, maar dat het in wezen gewoon nu nog niet mag. Dus iedereen die
dat doet, is in overtreding en dat zal misschien ook tot gevolg hebben dat de mensen
zich iets meer inhouden op het moment. Op het moment datje het vrijgeeft, wordt het
een heel ander verhaal.
De voorzitter Helder. Het punt van meneer Nederhof is gemaakt, u heeft er op
gereflecteerd. We gaan nu naar de tweede partij van de gemeenteraad in grootte. Dat is
het CDA, die hebben vier zetels. Gaat uw gang.
De heer Van de Burgt Voorzitter, dank u wel. Het CDA heeft de grondhouding goed te
luisteren naar de stad en naar alle groepen mensen in de stad. Ook heeft het CDA een
ideologische opvatting over de inrichting en het functioneren van de samenleving,
gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Eén van die uitgangspunten is gespreide
verantwoordelijkheid. Dat wat we horen over delen en spreiden van
verantwoordelijkheden confronteren we met onze uitgangspunten. Dat wat we vinden op
basis van die uitgangspunten, presenteren we aan de stad om van de mensen in onze
stad te horen hoe het draagvlak eruit ziet voor onze plannen. Het instemmen met de
uitwerking vrij fietsen ligt vandaag voor en de eerdere bespreking op het sprekersplein
en de commissievergadering die heeft plaatsgevonden, is basis. Een duidelijke inbreng
was er van de insprekers. CDA heeft hier gehoord, inhoudelijk beluisterd en
geconcludeerd dat de insprekers stevige uitspraken deden die er toe doen. Omdat de
CDA-fractie van enkele andere winkeliers, maar daarnaast ook van bewoners een andere
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inbreng kreeg, heeft de fractie een peiling gedaan onder 84 winkeliers en 100 bewoners
van de binnenstad om ook andere winkeliers te horen en de groep bewoners ook aan het
woord te laten en ook naar beide te luisteren. Bij die peiling viel in het algemeen op dat
veel winkeliers kritiek hebben op de gemeente, daar waar het gaat om het beperkt of
niet handhaven van het verbod op fietsen, of het soms met hoge snelheid berijden van
een scooter of brommer in het winkelwandelgebied. Enkele winkeliers zijn gewoon boos,
omdat zij wel beboet worden voor het laden en lossen van even na 11.00 uur. Nogal wat
winkeliers hebben het moeilijk in deze tijd en zijn somber. Voorstanders van het
experiment vrij fietsen zien in het vrij fietsen een mogelijkheid om de omzet te
vergroten. Voorzitter, wat gepeilde gegevens op een rij.
De heer Nederhof Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
De voorzitter Meneer Nederhof.
De heer Nederhof U hebt een onderzoekje gehad, zegt u. Wij weten daar niks van,
natuurlijk, maar heb je dan handtekeningen of zo? Ik heb ook een onderzoek, ik heb ook
100 mails gehad van mensen die het absoluut niet eens zijn, maar u hebt een onderzoek
gedaan bij bewoners in de binnenstad. Maar mogen de bewoners uit Sterrenburg en
Stadspolders ook hun mening over onze binnenstad geven, of is die alleen van de
bewoners van de binnenstad?
De heer Van de Burgt Voorzitter, de kern van hetgeen wat er in de peiling staat gaat
om de winkeliers en de bewoners van de binnenstad die op het winkelgebied wandelden
of fietsen hebben we gepeild in deze, en alleen maar gevraagd van: hoe sta je erin? En ik
geef u mee, het was een zeer beperkte peiling en die peiling is nog vervuild ook, want de
helft ervan fietste ook nog. Dus dat betekent dat ik niet zoveel waarde hecht aan
hetgeen wat we van de bewoners kregen, maar veel meer waarde hecht en daar ga ik
ook op door, wat de winkeliers ons meegegeven hebben. Voorzitter, de helft van de
gesproken winkeliers was dus vóór vrij fietsen of een proef doen. Van de bewoners is 72
procent dat ook, hoewel zelf al fietsend en een aantal lopend. CDA-fractie hoort en
luistert ook naar hen. Voorzitter, er werd nog iets duidelijk. Velen denken dat de proef al
aan de gang is. Zowel winkeliers als bewoners zien honderden, opgeteld bij elkaar
duizenden fietsen per dag, zeker als we de Sarisgang meetellen. Deze door hen
vermeende proef is niet wat het CDA voorstaat. Wij mogen geen conclusies verbinden
aan de door de onduidelijkheid ontstane situatie die er nu heerst ten opzichte van het
beleid en beperkte of geen handhaving. Ook wij zijn geen voorstander van het
legitimeren van de huidige situatie. We staan namelijk een proef voor met een duidelijke
instructie, een vooraf goed gecommuniceerde monitor en het handhaven van het verbod
op fietsen in de Voorstraat tussen de Stadhuisbrug en de Steegoversloot. En, ook dat van
winkeliers: het nadrukkelijk handhaven van het verbod om met je scooter of brommer te
rijden in de straten van het gehele winkelgebied. De insprekers op de bespreking waren
duidelijk tegen vrij fietsen of de proef vanwege onveilige situaties. Even zoveel winkeliers
geven aan in de peiling tegen of voor te zijn. Alleen een goed georganiseerde proef kan
uitsluitsel geven of ons uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid van
voetgangers en fietsers kan. We zien en vertrouwen erop dat de voetganger en fietser er
wel samen uitkomen. Ieder neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Er zijn voorbeelden
in het land waar het kan. Echter, voorbeelden van het land zijn niet te transformeren
naar Dordrecht. Ik herinner me een proef daglicht-dimlicht van tientallen jaren geleden,
gehouden in Dordrecht. Met name als het in Dordrecht en in Zwolle slaagt, dan kunnen
we daglicht-dimlicht in heel Nederland invoeren. Met andere woorden, voorzitter, de
veranderbereidheid in Dordrecht vraagt een zetje, een proef om iets goeds te laten
ontstaan waar ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en waar we de binnenstad verder
mee kunnen brengen. Het CDA wil akkoord gaan met een experiment in het
voetgangersgebied, met uitzondering van dat deel van de Voorstraat, geduid. Het CDA
wil dat er nadrukkelijk gehandhaafd wordt in dat deel van de Voorstraat betreffende het
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fietsverbod en het gehele voetgangersgebied op het rijden op scooters en brommers.
Zo'n experiment heeft alleen zin voor het CDA als er een goede instructie is en een
vooraf goed gecommuniceerde monitor. Het CDA vraagt het college dit over te nemen.
De heer Nederhof Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Van de Burgt?
Meneer van de Burgt, u zegt eigenlijk: die mensen die wij dus net genoemd hebben, die
partijen, die organisaties, die dus Promotie Ondernemers Binnenstad enzovoorts,
enzovoorts, die vindt u dus eigenlijk niet steekhoudend, maar uw eigen peiling onder die
84 winkeliers, die is steekhoudend. Dat zegt u eigenlijk.
De heer Van De Burgt Nou voorzitter, ik wil het nog wel een keer oplezen, maar ik heb
iets anders gezegd. Ik heb namelijk gezegd dat wat de insprekers gebracht hebben, dat
dat hout snijdt, maar dat er ook winkeliers zijn die een ander geluid laten horen. Dat
andere geluid heb ik daarbij gelegd en als je beide geluiden optelt, dan moet je feitelijk
een proef doen. Dat is mijn boodschap.
De heer Nederhof Een proef van 12.000 euro en een stukje Voorstraat Midden niet en
dan moeten ze daar afstappen en dan gaat u daar het geld aan uitgeven. Nogmaals, u
zegt eigenlijk: die 84 geluiden die u gehoord heeft, waar wij niks van weten, of onder
welke omstandigheden dat gedaan is.... wij hebben gewoon de mensen, goede
organisaties die dus veel betekenen voor onze binnenstad, die hebben wij gehoord en
daar hebben wij een oor naar, want dat is het grootste draagvlak. Ik heb nog een vraag
gesteld aan u, want u zegt: ja, die bewoners tellen we niet zo mee. Maar u doet wel
onderzoek onder 100 bewoners van de binnenstad. Maar ik vroeg: mogen bewoners,
inwoners van Dordrecht, het is ook hun binnenstad en zij komen met de fiets vanuit
Sterrenburg en Stadspolders, mogen zij ook meepraten over deze materie? In uw ogen
gaat het alleen maar om de bewoners van de binnenstad en dat is gewoon niet eerlijk.
De heer Van de Burgt Voorzitter, bij het laatste sluit ik aan bij de kritiek die de heer
Nederhof zelf al heeft met betrekking tot Voorstraat midden en het peilen van de rest
van de stad. Ik zou zeggen: u zou content kunnen zijn dat wij de rest van de binnenstad
in feite gepeild hebben qua winkeliers. Ten aanzien van bewoners is dat een hele kleine
'en', om zo te zeggen, in onderzoek en heeft het in mijn woordvoering niet de relevantie;
dat hebt u denk ik ook gehoord. De kern zit hem hier in dat we uitgaan van een huidige
situatie en daarvan zeggen dat de proef geweest is. Nee, wij stellen: als je een proef
doet, neem in feite dan de gelegenheid om een goede instructie neer te zetten, een
goede monitor duidelijk te maken, zodat het daadwerkelijk een proef is.
De voorzitter Dank u wel. Dan gaan we naar de woordvoerder van D66. Dat is de derde
partij, ook vier zetels. Meneer Tiebosch.
De heer Tiebosch Dank u wel, voorzitter. Als het goed is, komen er zo meteen wat
foto's. Voorzitter, fietsen is vooruit zien en na de commissievergadering heeft D66 de
woorden die mevrouw Van der Vorm op de website Dordt Control over dit onderwerp
heeft geschreven, goed gelezen en de uitzending die RTV Dordt over dit onderwerp heeft
gemaakt, bekeken en de afgelopen weken met extra focus door de Dordtse winkelstraat
gefietst, gelopen en foto's gemaakt. Betrokkenheid, voorzitter, begint bij informatie en
soms ben je als raadslid aan zet om antwoord te geven op schijnbaar complexe vragen
die in onze gemeente aan de orde zijn. Voorzitter, er wordt al jaren zonder
noemenswaardige incidenten op de momenten dat het kan, gefietst door de
winkelstraten van Dordrecht en volgens collega raadslid Burggraaf is de huidige
regelgeving prima. Fietsen tot 11.00 uur en na winkelsluitingstijden. Mevrouw Koene zag
het anders, maar die moeten we helaas bij deze discussie missen. Voorzitter, in de
uitzending van RTV Dordt wordt een fietsende oudere mevrouw in een winkelstraat
gevraagd om even te stoppen om een paar vragen te beantwoorden. "Nee, ik fiets nooit
in een winkelstraat" zegt ze, en fietst vervolgens in een winkelstraat waar niet gefietst
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mag worden, vrolijk door. Voorzitter, het begrip winkelstraat is mogelijk in deze tijd in
Dordrecht ook wat anders geworden. De foto's die inmiddels aan u worden getoond
komen uit Dordrecht. Ze zijn door mij genomen op verschillende dagen; de vrijdag, de
zaterdag en de zondag uitgezonderd, maar ook op deze dagen kan er op veel momenten
zonder problemen worden gefietst. En ik mag van mijn partij gewoon op die vrijdag en
zaterdag, zondag fotograferen, maar ik heb het niet gedaan. Voorzitter, wat opvalt is dat
er heel veel wordt gefietst door de binnenstad en op de meeste dagen van de week kan
dit best. Ik heb geen hinderlijke of gevaarlijke situaties waargenomen. Er is ruimte
genoeg. Fietsers passen zich waar nodig aan de voetgangers aan en wat ook opvalt,
voorzitter, is dat er tussen de fietsers heel veel ouderen zijn. En met alle respect voor de
VSP en voor de inspreker van de Dordtse Seniorenbond, maar als u echt betrokken bent
en ziet wat er daadwerkelijk nodig is op het gebied van mobiliteit van ouderen, dan is het
verstandig om geen vervoersarmoede in Dordrecht te gaan regelen. Mobiel blijven is voor
ouderen ontzettend belangrijk. Het zorgt voor bewegingsvrijheid, een sociaal leven en
een betere gezondheid en ouderen kunnen aantoonbaar langer zelfstandig boodschappen
blijven doen. Volgens BVD is een stukje lopen naar de fietsenstalling óók goed voor de
gezondheid. Een lid van BVD is volgens mevrouw Van der Vorm zelf recentelijk de
winkelstraten in gegaan om eens niet-representatief te peilen hoe men over fietsen in de
binnenstad denkt, maar kon geen positieve reactie ontdekken. De foto's zijn wat donker,
maar misschien dat de tegenstemmers bij het zien van de foto's nog steeds vinden dat er
geen positieve reactie valt te ontdekken. Maar dan krijgen we discussie over de definitie
van positief. De stad heeft al veel ervaring opgedaan met het experiment fietsen door de
binnenstad; nu de raad nog. En hopelijk volgt nu niet de bekende volgende stap van BVD
en de VVD, namelijk rücksichtslos handhaven, op zoek naar 200.000 euro en dag zeggen
tegen al die Dordtenaren die nu soms met pijn en moeite nog de stad kunnen bezoeken,
op die momenten waarop anderen bezig zijn met het hoofd boven water houden,
namelijk de Dordtse ondernemers. Voorzitter, ik kom tot een afronding. D66 wil collega
Van de Burgt van het CDA complimenteren met zijn inzet en betrokkenheid om ons
vanmiddag relevante informatie voor dit onderwerp te leveren. Fietsen en politiek hebben
één ding gemeen: je moet je evenwicht bewaren, anders ga je onderuit.
De voorzitter Dan gaan we naar de woordvoeder van de PvdA, ook 4 zetels en dat is
mevrouw Van den Bergh. Gaat uw gang.
Mevrouw Van den Bergh Ja, voorzitter. Ook na de vele discussies, gesprekken in de
stad, ook met ondernemers, met voor- en tegenstanders is de PvdA van mening dat we
het experiment kunnen uitvoeren. Maar waarom dan? Zijn wij dan blind voor de gevaren
die tegenstanders aanvoeren, dat het niets vermoedende winkelende publiek van de
sokken wordt gereden en dat kinderen door hun onvoorspelbare gedrag de dupe dan
zijn? Met andere woorden: fietsers verjagen de wandelen bezoekers, kopers en maken
het winkelen tot een risicovolle bezigheid. Nee, wij zijn absoluut niet blind en doof voor
de argumenten tegen. De veiligheid van de voetganger vinden wij van groot belang.
Maar er zijn ook vele voorstanders, dat hebben wij ook zelf ervaren. Uiteraard moet er
leuk gewinkeld kunnen worden in onze binnenstad en ook belangrijk: moeten er zoveel
mogelijk bezoekers komen naar onze binnenstad, die onze zeg maar middenstand
bezoeken. In de binnenstad die ons allen dierbaar is, dat blijkt wel uit toch hoe we er in
staan in deze discussie; we zijn allemaal betrokken. Maar waarom willen wij dan toch dit
experiment? Ten eerste, het is hier al eerder gezegd: er wordt al gefietst in de
binnenstad. In de winkelgebieden. Overal. En het kan ook, want het kan 's morgens en
na winkelsluiting kan het ook, dus het wordt al gedaan. Het gaat eigenlijk alleen - waar
hebben we het nou eigenlijk over? Over een verruiming van een paar uur per dag, zodat
je ook 's middags kunt fietsen. En in de praktijk gebeurt dat al gewoon en op de vrijdag,
zaterdag en zondag blijft en is het gewoon verboden om te fietsen op de drukke winkel
en marktdagen. Dat vinden wij eigenlijk volkomen logisch. Ik heb het net al even gezegd
bij de interruptie van meneer Nederhof: handhaving is niet aan de orde. Er is geen
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menskracht voor en er is geen geld voor en er worden andere prioriteiten gelegd wat
betreft handhaving in onze stad, dus...
De heer Nederhof Voorzitter?
Mevrouw Van den Bergh Als je iets - ja, ik wou even afmaken - als je iets niet kunt
handhaven, dan heb je er niet zoveel aan en schept dat alleen maar onduidelijkheid en
wij vinden die duidelijkheid belangrijk. Ja?
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh. Meneer Nederhof.
De heer Nederhof U zegt: natuurlijk, handhaving is natuurlijk cruciaal. U zegt: nu wordt
het ook niet gedaan en dus, als er met het experiment ingestemd wordt - handhaving is
dan ook niet nodig. Eigenlijk zegt u: 'waar je 30 kilometer mag rijden wordt 50 gereden,
nou èn, we handhaven toch niet. Dan haal die borden weg, laat maar 50 rijden'. Dat zegt
u eigenlijk. Dat kan toch niet?
Mevrouw Van den Bergh Dat zeg ik helemaal niet.
De heer Nederhof Jawel, want u zegt gewoon we handhaven - we hebben geen
handhavers, dus.
Mevrouw Van den Bergh Ik heb het over het fietsen in de binnenstad.
De heer Nederhof Ja, ik ook. Precies.
Mevrouw Van den Bergh Dat is een totaal ander onderwerp dan autorijden in deze stad,
die zwaar de snelheidslimiet overtreden. Maar dat is een totaal ander traject.
De heer Nederhof Nee... voorzitter?
Mevrouw Van den Bergh We hebben het nu over onze binnenstad, waar fietsers fietsen
en waar wandelaars lopen en waar winkelend publiek is. Daar hebben we over.
De heer Nederhof Voorzitter, ik heb een vraag gesteld en dat is feitelijk hetzelfde
probleem. U zegt: handhaven, dat is cruciaal, in dit gebied (...) ja, want dat zegt u: er
wordt niet gehandhaafd, en dat is heel belangrijk, handhaven. Maar, daar is geen
bemensing voor, zegt u. Maar goed: dat zeg ik, dat is hetzelfde als in het verkeer,
verderop....
Mevrouw Van den Bergh Dat staat in de stukken.
De heer Nederhof ... daar heb je ook geen handhaving voor, dus?
Mevrouw Van den Bergh Dat er niet gehandhaafd wordt staat in de stukken, dat daar
geen menskracht en geen geld voor is. En wat ons betreft hoeft dat op dit onderwerp,
hoeft dat ook helemaal niet. Want er is op dit moment helemaal geen noodzaak voor. Als
die noodzaak zich wel voordoet, dat wordt wat anders. Maar u moet ook een beetje
kunnen - ik heb het al eens eerder hier gemerkt: een beetje flexibel en een beetje
onderscheid kunnen maken waarin je nou wel iets moet optreden en wanneer niet. Je
moet niet overal zomaar gaan optreden. In ieder geval, dat is onze mening.
De heer Nederhof Voorzitter?
Mevrouw Van den Bergh Als dat niet nodig is.
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De voorzitter Meneer Nederhof en dan meneer Portier van de SP.
De heer Nederhof Voorzitter, natuurlijk: ik ben net zo lenig als wie dan ook en ik zie ook
datje regels moet interpreteren, datje dus zegt van: zorg dat dat het goed uit de verf
komt. Maar, de bezoekers, dat zei u ook, een beleving van winkelen, hè, is ook
belangrijk, maar bezoekers, die hebben een beleving bij winkelen als er toch voetgangers
zijn en niet overheersend fietsers. Want ook onze toeristen die massaal toch deze kant
op komen, nu hebben we weer een mooie tentoonstelling - ik vind dat we die dan ook
niet echt gastvrij onthalen door allemaal fietsers er om heen te laten crossen. Maar goed,
dat is ons idee.
De voorzitter Oké, we gaan even naar meneer Portier van de SP; wellicht heeft die een
nieuwe invalshoek. Meneer Portier.
De heer Portier Ja, ik wil even ondersteunen dat juist het voorbeeld van de 30 kilometer
zones aantoont dat het stellen van een norm, ook als je minimaal handhaaft, toch wel
gewoon effect heeft, wantje kan zeggen van: ja, mensen rijden er toch 50, maar
voorheen reden ze 80 en zo is het ook in het voetgangersgebied. Als je zegt: er mag hier
niet gefietst worden, zal je zien dat als mensen daar toch fietsen, dat ze dat voorzichtiger
zullen doen. Ze zullen er ook niet zo snel met een brommer of een scooter of een
elektrische fiets in gaan, dus het heeft wel degelijk een effect, ook met minimale
handhaving, wat voor normen je stelt.
Mevrouw Van den Bergh Ja, maar er is zelfs geen minimale handhaving en er is ook
geen enkele reden om dat te doen.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh, mevrouw Van den Bergh, mevrouw Van den
Bergh... nee, ik wil niet flauw doen, maar ik ga u nu echt vriendelijk verzoeken om als u
het woord neemt, dat via de voorzitter te regelen. U doet het nu voor de vierde keer. Ik
heb ook wel eens last, hoor, van dat soort dingen, maar we gaan het woord voeren via
de voorzitter. Mevrouw Van den Bergh heeft het woord.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Het toelaten van fietsers in de voetgangersgebieden zou de
binnenstad minder gastvrij en minder kopersvriendelijk maken en misschien ook wel
minder omzet. Wij denken dat het toestaan van fietsers in de binnenstad juist de
toegankelijkheid van winkelstraten vergroot, ook voor andere mensen, bijvoorbeeld ook
oudere mensen, D66 heeft het al gezegd, die niet zo makkelijk ter been zijn. Ook uit
internationaal onderzoek en onderzoeken blijkt dat winkelgebieden met fietsers en
voetgangers best samen kunnen gaan. Dat wil ook niet zeggen dat dat dan één op één
ook van toepassing is in Dordrecht, maar het zegt wel iets over dat het niet een
algemene trend is datje het absoluut niet moet doen. Ook de CROW, de CROW, het
Kenniscentrum voor Verkeer en Infrastructuur vindt het evenmin nodig om fietsers
zonder meer te weren uit winkelgebieden. Ik kom een beetje tot een afronding. Wij
vinden dat: fietsers zijn te gast. Wij denken: ze zijn zelf verantwoordelijk voor de
gevolgen van hun rijgedrag, net zoals wanneer ze op de weg fietsen. Daar mag je ook
niemand aanrijden, dus je mag ook niemand aanrijden in de binnenstad. Het
terrassenplein, het Scheffersplein blijft verboden voor de fietsers; dat vinden wij best
logisch, als onderdeel van de Voorstraat midden. Wij zijn er ook wel voor om die
Voorstraat midden wat op te rekken naar de Stadhuisbrug waar het CDA het ook over
had en wat wij ook in de commissie hadden voorgesteld, dus daar zouden wij ook wel
een voorstander van zijn. Het is helemaal niet onduidelijk als je zegt dat er niet gefietst
kan worden op de Voorstraat, alleen op Voorstraat west en Voorstraat noord. Nou, daar
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is geen woord Spaans bij, lijkt mij. Wij vinden juist dat er meer gedaan moet worden om
bezoekers naar de binnenstad te trekken: met auto, met bus en zeker met de fiets, want
daar zetten we ons toch extra voor in. De proefperiode vinden wij dan ook een goede
zaak. Wij kunnen dan gewoon bekijken hoe het gaat. Veel verschil met de huidige
praktijk is er volgens ons niet, want er wordt al gefietst, alleen, vaak is het nu nog
onduidelijk voor mensen. Dat horen wij ook wel want dat bleek hier ook al vanmiddag:
sommige denken dat de proef al lang aan de gang, dus dat je gewoon overal mag
fietsen. Anderen weten dat helemaal niet zeker, ook niet hoe laat en tot wanneer en
waar en wij denken dat dit experiment nou juist die duidelijkheid wel gaat geven. Wij
kijken er wel...
De heer Nederhof Voorzitter?
De voorzitter De heer Nederhof.
De heer Nederhof U heeft het over duidelijkheid. Denkt u nu echt zoals het experiment
zoals de wethouder heeft voorgesteld en de wethouder, las ik, die is het om het even,
dat zei hij in de commissie, wat er gebeurt, dus dat is alweer een voordeel. Maar denkt u
nou echt er duidelijkheid komt waar je wel mag fietsen, wanneer je ergens mag fietsen,
één stukje wel, één stukje niet? Is dat duidelijk, straks? Ik denk het niet, want...
Mevrouw Van den Bergh Ja, maar u noemt. Voorzitter.
De heer Nederhof .... één gebied krijgen we waar iedereen gewoon denkt te gaan
fietsen. Hetzelfde is, omdat wij het in de commissie eerder behandeld hebben en in de
media terechtgekomen is, dat men dacht dat het al geldig was datje overal mag fietsen.
En nu gaan we dat heel strak doen: niet op het stukje Voorstraat midden, oh het is
vandaag vrijdag, mag ik fietsen, donderdag niet, andersom. Oh, vergis ik me? Nou, dat is
toch niet duidelijk? Dat kan toch niet duidelijk worden?
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter? Ja, wij vinden dat uiterst duidelijk. Dat is toch niet
zo moeilijk, datje op vrijdag en zaterdag en zondag niet mag fietsen en verder overal
wel, behalve op de Voorstraat, alleen West en Noord? Dat is toch allemaal niet zo lastig?
Maar goed, ik ga verder. Wij vinden het wel een goede zaak. Je kunt kijken hoe het gaat
en wij zijn er ook voor om bijvoorbeeld met een platform binnenstad, met bewoners en
ondernemers het experiment te volgen, samen met de gemeente. Als dan bijvoorbeeld
ongewenste situaties of toch onverwachte effecten die zich onverhoopt zouden kunnen
voordoen, direct aangepakt kunnen worden en blackspots gesignaleerd kunnen worden
en dat er ook iets aan gedaan wordt, dan kun je het volgen. Eventueel met fysieke
ingrepen, maar dat moet je doen als er echt iets aan de hand is. Daar wou ik het even bij
laten.
De voorzitter Dank u vriendelijk. We gaan naar de woordvoerder van de
Christenllnie/SGP, 3 zetels. Ja, meneer Veldman. Gaat uw gang.
De heer Veldman Ja, voorzitter, dank voor het woord. Voorzitter, een korte anekdote.
Ook wij hebben natuurlijk mensen gesproken over dit voorstel en toen ik bij een winkel
naar binnen stapte en aan de winkelier vroeg, u heeft vast gehoord van dit idee, bent u
daar voor? Tegen? Toen zei hij: nou, ik ben er tegen en echt prompt kwam iemand in de
winkel er bij staan en die zei, nou, ik ben er voor en gaandeweg raakten we in gesprek.
Einde van het liedje was dat de winkelier eigenlijk dacht van, nou, misschien is het
eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Volgens mij illustreert dit precies het debat in deze
raad, namelijk de eerste gedachte van veel mensen is: misschien is het geen goed idee,
maar gaandeweg ontstaand er misschien toch meer draagvlak. Voorzitter, de tijden
veranderen, de binnenstad verandert en ook ons winkelbestand verandert en dan moet
je soms lef tonen en kijken of wat in andere steden goed werkt, ook in Dordrecht kan.
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Voorzitter, veiligheid in het verkeer is voor onze fractie van grote waarde, maar onze
fractie gaat niet mee in de angstbeelden die her en der zijn geschetst over het voorstel
van het college als zouden fietsers de grootste gekken zijn die er op de weg rondfietsen.
Daar gaan wij absoluut niet in mee. Voorzitter, het voorstel van het college behelst een
experiment waarbij het onder voorwaarden mogelijk wordt om te fietsen in het
kernwinkelgebied. De fiets zal dus te gast zijn en dat is in principe niet anders dan op het
Bagijnhof, waar we zelfs auto's midden in het kernwinkelgebied toelaten en in het
Weizigtpark waar wandelen en fietsen ook goed samen gaan. Voorzitter, wat ons betreft
is het helder: we moeten de Dordtse binnenstad wat beter toegankelijk maken voor de
fiets en daarvoor voeren we een experiment uit. Niet meer en niet minder. Voorzitter,
daar wil ik het bij laten en ik wil de fractie van het CDA ook nog danken voor de inzet die
zij gepleegd hebben om nog meer standpunten naar voren te brengen.
De voorzitter Het woord is aan de woordvoeder van de VVD; dat is meneer Van der Net,
drie zetels.
De heer Van der Net Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een afweging en ik hoor hier
allerlei argumenten. We hebben met heel mensen gesproken, met ondernemers en met
mensen hier in de binnenstad en uiteindelijk denk ik gewoon dat het een politieke
beslissing is. Het is dan aan ons als het niet echt duidelijk is en dan ga je het ook
afwegen aan je eigen ideologie, natuurlijk. Wij zijn voor duidelijkheid als VVD en wij
vinden gewoon dat er ook gehandhaafd moet worden, daar waar er regels zijn. Ik vind
het ook een verkeerd voorbeeld richting de tribune waar een aantal jongeren zitten, dat
die te horen krijgen van: nou, we doen er toch al niks aan, dus we gaan het nu gedogen.
Nou, dat is niet de mentaliteit van de VDD. Wij vinden gewoon dat deze situatie, zeker in
Dordrecht met alle nauwe straatjes, dat dat meer dan voldoende is en wij roepen
eigenlijk gewoon op om nou eens een duidelijk plan te maken om ook te handhaven in de
Dordtse binnenstad. Dat was hem, voorzitter.
De voorzitter Dank u wel.
De heer Van Verk Voorzitter? Mag ik daar een vraag over stellen?
De voorzitter Meneer Van Verk, van de PvdA, gaat uw gang.
De heer Van Verk Want ik begrijp het pleidooi van de heer Van der Net om het
handhaven, maar in het raadsvoorstel staat dat er binnen de bestaande capaciteit van
handhaving geen ruimte voor bedoelde handhavingsacties, niet financieel en niet qua
capaciteit is. Hoe gaan we dat dan doen, meneer Van der Net?
De heer Van den Net Goed, daar heb ik het ook al binnen de fractie over gehad en wij
zullen ook in de Kadernota in ieder geval met een plan komen om meer geld vrij te
maken voor handhaving.
De heer Van Verk Dus, voorzitter, begrijp ik het goed dat de VVD nu al aankondigt twee
ton vrij te willen gaan maken voor een al lang bestaande praktijk die niemand schaadt?
De heer Van der Net Ja, ik begrijp dat u me wilt framen op een bepaald moment, maar
het gaat erom dat wij willen handhaven en wat het dan precies gaat kosten, inderdaad,
om daar gewoon een goed beleid op te voeren, daar gaan we het nog over hebben. Ik ga
het nu niet over geld hebben, ik ga het over dit idee hebben en wij geven op dit moment
gewoon aan dat wij het niet veilig vinden. En ik kan uit ervaring nog steeds spreken,
meneer Van Verk, ik heb het in Den Bosch meegemaakt dat ik daar liep en bijna voorop
op een fiets zat omdat ik bijna ondersteboven werd gereden. Wij vinden gewoon die
veiligheid en die duidelijkheid de belangrijkste argumenten. Die handhaving, die komt
inderdaad daarna en we gaan kijken wat het gaat kosten.
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De heer Van Verk Nee voorzitter, die komt er niet na, want die hangt daar
onherroepelijk mee samen. De heer Van der Net wil het niet over geld hebben, omdat hij
weet dat het twee ton kost en dat betekent dus toch dat u er bij blijft dat u feitelijk twee
ton in de Kadernota wil gaan vrijmaken, geld wat we op een hele andere en veel betere
manier kunnen besteden dan om een alledaags praktijk gewoon te gaan handhaven. Ik
vind het toch wel curieus, meneer Van der Net. Juist een partij die altijd zo goed op de
kleintjes let, die zou toch op een andere wijze zijn geld moeten besteden.
De heer Van der Net Ja, goed voorzitter, geld voor veiligheid en handhaving, dat is
nooit een probleem voor de VVD en nogmaals, we gaan het niet over geld hebben. We
wachten gewoon eventjes tot de Kadernota om te zien wat we daarover zullen indienen
en voorlopig ben ik duidelijk geweest met betrekking tot dit plan. De VVD is tegen.
De heer Van Verk Voorzitter, mag ik dan vaststellen dat de VVD op zijn minst selectief is
in zijn handhaving? Want nog niet zolang geleden las ik een artikel over het parkeren in
een buitenwijk van deze stad, waar de VVD toch wel van mening was dat het handhaven
maar minder strak moest gebeuren, want die mensen, die waren toch allemaal zo zielig
en vervelend als ze nu bonnen kregen. Overigens kon ik me wel vinden in dat betoog,
want het was allemaal wel erg kinderachting, maar wij zijn dan ook nooit zo strak voor
handhaven als de VVD, dus als u nu boter bij de vis wilt, moet u het daar ook doen.
De heer Van der Net Ja, dan kom ik weer terug op mijn punt van duidelijkheid en die
duidelijkheid is in de Iroko nooit gegeven; daar werd het ook gedoogd en toen opeens,
zonder enige communicatie, werd er gehandhaafd en daar hebben wij inderdaad tegen
geprotesteerd. Je moet een duidelijk communicatiebeleid hebben, dat mensen weten
waar ze aan toe zijn, meneer Van Verk.
De heer Van Verk Voorzitter?
De voorzitter Ja, nee, ja, nee, nee, ik vind het heel fijn om van u te genieten, nog even.
Maar u volgt nu, de laatste. Meneer Van Verk.
De heer Van Verk Ik wil dan toch afronden. De heer Van der Net heeft het over iets wat
jarenlang gedoogd is - mind you, volgens mij is het al tientallen jaren gedoogd in de
binnenstad dat er gefietst wordt. Het handhavingsbeleid daarop is al jarenlang niet aan
de orde. Ik kan het u dus verzekeren, want zolang ik in de binnenstad woon en dat is al
een jaar of veertig, is het me nog nooit overkomen dat ik ben aangehouden, zelfs niet als
er handhavers liepen.
De heer Van der Net Voorzitter, dan als afsluiting, kan ik misschien de wethouder die
over handhaving gaat, misschien zijn mensen een keer instrueren: let inderdaad op een
wat grote meneer met een grijze baard en een grote bril die illegaal over de Voorstraat
fietst.
De voorzitter Oké, dank u vriendelijk. We gaan naar de SP. Pardon, meneer Veldman,
SGP.
De heer Veldman Ik zou ook nog graag een vraag aan de heer Van der Net willen
stellen; omdat de VVD in het verleden een pleidooi heeft gevoerd voor het kleiner maken
van het kernwinkelgebied en dit voorstel wat hier nu voorligt, dat past er wat mij betreft
goed bij, dus daarom verbaast mij het standpunt van de VVD.
De heer Van der Net Ja, dat vindt u, maar ik zie niet in wat dit plan te maken heeft met
het verkleinen van het kernwinkelgebied. Als u mij dat kunt uitleggen, graag, maar....

De voorzitter Prima. We gaan naar de volgende woordvoerder, dat is de Socialistische
Partij, 2 zetels. Gaat uw gang.
Mevrouw Jager Dank u wel. Voorzitter, ook wij hebben de stukken binnen de fractie nog
eens grondig bestudeerd en bediscussieerd. Hierbij is ons niet duidelijk geworden hoe de
juridische verantwoordelijkheid ligt als er iets mis gaat. Een moeder met een
kinderwagen komt de winkel uit, een stevig doorrijdende ligfietser kan niet op tijd
remmen en een botsing volgt. Lijkt ons voor niemand echt gezond, maar nog afgezien
van de het belangrijkste aspect, namelijk de gezondheid: wie gaat wie betalen voor de
geleden schade? Wat wordt de maximum snelheid in het gebied waar vrij mag worden
gefietst? Gebruikers van een vervoermiddel voor mindervaliden zijn verplicht hun
snelheid in deze gebieden aan te passen aan de loopsnelheid, zo'n 6 kilometer per uur.
Gaat het hem dat ook worden voor fietsers? Dat gaat nooit lukken, want dan vallen ze
met fiets en al om. Het argument voor invoering dat handhaving van het bestaande
beleid lastig is en geld kost, vinden wij een zwaktebod en een slecht argument voor
invoering. Het is ons nog volstrekt niet helder dat na invoering van eventueel vrij fietsen
er minder gehandhaafd zou hoeven te worden. De indruk wordt gewekt dat we met het
plakken van een paar stickers de boel geregeld kunnen hebben, maar dat is natuurlijk
niet zo. Als je het fietsen vrij geeft zonder fietsstroken aan te leggen, is het geen loopwandelgebied meer en is de norm niet meer de voetganger, maar de fietser. De
wandelaar loopt als het ware op het fietspad. U kunt zeggen dat dit toch niet de
bedoeling van het plan is, maar dat is juridisch nu eenmaal zo, dat het of het één of het
ander moet zijn. Beide kan niet, volgens de Wegenverkeerswet.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
Mevrouw Jager Al met al vinden wij - ik heb nog één zin. Voorzitter, mag die ene zin
nog? Alstublieft?
De voorzitter Ja hoor, gaat uw gang.
Mevrouw Jager Oké, dank u. Al met al vinden wij het een plan dat niet goed van alle
kanten bekeken is, juridisch niet of onvoldoende onderbouwd is en waar wij dan ook niet
voor kunnen zijn.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh, PvdA.
Mevrouw Van den Bergh Ja, ik wou even nog over de positie van die vrije fietser in dat
winkelgebied. Nu mag er ook vrij gefietst worden, iedere ochtend en na
winkelsluitingstijd. Hoe is het dan in uw opvatting geregeld met de aansprakelijkheid?
Mevrouw Jager Volgens mij is dat niet geregeld. Maar het is wandelgebied en ik weet
wel, ik heb wel verslagen gelezen vanuit andere steden waar dat zo is en dan is de fietser
degene die aansprakelijk gesteld wordt.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter,...
Mevrouw Jager Ja maar, als het niet vrijgegeven is, hè.
Mevrouw Van den Bergh Nee, het is wel vrij gegeven. Het is: iedere ochtend mag je
fietsen en na winkelsluitingstijd ook. Dus dan zitje toch met hetzelfde? Dan geldt dat dus
ook voor als je het ook 's middags vrij geeft?
Mevrouw Jager Voorzitter, het risico dat je loopt als er dus voor 11.00 uur gefietst wordt
en na 19.00 uur is een stuk minder dan wanneer je dat gaat doen, midden op de dag als
er veel meer mensen lopen.
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Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, daar gaat het niet om. Het gaat over dat er nu ook
vrij gefietst mag worden, op grote delen van de dag. Het is niet na 19.00 uur, maar na
winkelsluitingstijd; dat is al vrij vroeg hier, en dan, als je dan 's middags dat er bijvoegt,
blijft dat precies hetzelfde.
De voorzitter Dank u wel.
De heer Nederhof Voorzitter, mag ik aanvullend even?
De voorzitter Meneer Nederhof.
De heer Nederhof Een vraag aan de wethouder. Volgens mij, maar ik weet het niet
zeker, is het in een verkeersbesluit vastgelegd de tijden voor 11.00 uur en na sluiting. Is
daar een verkeersbesluit over? Dat is wel belangrijk om even te weten.
De voorzitter Daar komt de wethouder zo dadelijk op terug, uitgebreid. Dank u
vriendelijk. We gaan naar de woordvoerder van de VSP; die hebben ook 2 zetels.
Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk Ja voorzitter, dank u wel. U gaf het net al aan, ik zal het kort houden,
want de heerTazelaar zit mee te kijken. Voorzitter, de VSP heeft op 29 juni 2016 tegen
deze motie gestemd, omdat we toen al vonden dat het onveilig is als er overal gefietst
mag worden en dan bedoelen we niet alleen voor ouderen, voorzitter, maar ook voor
jongeren. En toch zijn wij ook goed blijven luisteren naar de geluiden in de stad. Want ja,
als iedereen dit graag zou willen, dan kunnen we als VSP onze mening aanpassen. Maar,
voorzitter, het tegendeel is waar. Er zijn juist steeds meer mensen die het een slecht
plan vinden; dat hebben wij op 31 januari gehoord van de insprekers. Dus blijven wij als
VSP bij onze mening en zullen dan ook tegen dit voorstel stemmen. Dank u wel,
voorzitter.
De voorzitter Dank u wel. Fractie van GroenLinks, 2 zetels.
Mevrouw Kruger Ja, voorzitter, dank u wel. GroenLinks is voor het vrijgeven van het
fietsen en ik heb zulke mooie betogen gehoord van zowel D66, CU/SGP, CDA, PvdA; daar
ga ik niet meer over heen. Waar ik wel even nog wat wil toevoegen, is het stuk over de
handhaving. Daar is ook al over gezegd, de informatie die wij hebben gekregen, dan is
handhaving niet mogelijk door de hele stad. Ik denk wat we nu voorstellen, om een
beperkt gedeelte, dus het Voorstraat-gebied, van Steegoversloot tot de Visbrug, om daar
juist wel te kunnen handhaven, dan heb je een beperkt gebied waar goed zicht op is en
waar dan nog gehandhaafd kan worden. Dan is dat een heel veilig gebied. Daarnaast is
het zo dat wij nog steeds zeggen en wat we ook, in tegenstelling wat mevrouw Van der
Vorm beweerde, dat wij als GroenLinks in een eerder jaartal zouden hebben gezegd dat
wij tegen het fietsen zouden zijn, zeggen wij nog steeds en dat zeiden we toen ook:
fietsen waar het kan, niet omdat het moet. Waar het niet kan, niet fietsen omdat dat dat
moet: rekening houden met elkaar. En ik ben heel blij...
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter?
Mevrouw Kruger ... te vernemen van juist partijen die nu zo tegen het fietsen zijn, dat
als je een verbod oplegt, het waarschijnlijk verminderd ongewenst gedrag heeft. Nou,
dan ga ik dat ook heel duidelijk gebruiken natuurlijk in nog steeds mijn betoog bij
vuurwerk, want daar wil ik nog steeds een verbod op en dan zou dat ongewenst gedrag
teweeg brengen.
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter?
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De voorzitter Ja, mevrouw Van der Vorm van Beter voor Dordt.
Mevrouw Van den Vorm Ja, ik heb mijn huiswerk wel gedaan, want Mary Ruisch heeft
inderdaad gezegd van: nou, fietsen waar het kan, maar die heeft uitzonderlijk genoemd:
'op de Voorstraat bijvoorbeeld moet je het niet doen'.
Mevrouw Kruger Nou...
Mevrouw Van den Vorm Ik kan het voor u opzoeken.
Mevrouw Kruger Voorzitter? Dat hoeft u niet op te zoeken, want dat heb ik zelf
opgezocht en ik heb uw woordvoering gezien en gelezen en het klopt nog steeds. Waar
het niet kan, dus als u zegt van de Voorstraat: dat wordt nu meegenomen, daar wordt
dus het verbod gehandhaafd en daar staan wij ook achter. Dus wat dat betreft staan we
nog steeds op hetzelfde punt als toen. Ik rond af. De VVD zegt van, ja, we gaan niet over
de cijfers, maar nu over de mensen en pas in een later stadium zullen we eens gaan
bekijken wat het kost. Nou, mooi standpunt, meneer Van der Net, want dan komt u toch
ook wel heel dicht bij hoe GroenLinks altijd de zaken bekijkt: we gaan eerst eens kijken
wat er nodig is en dan hoe we dat gaan betalen.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Nederhof.
De heer Nederhof Nog een vraagje aan mevrouw Kruger. Mevrouw Kruger, u zegt net,
net of wij tegen fietsers zijn. Wij zijn helemaal niet tegen fietsers. Alleen op dat gebied is
dat geen goede plek. Wij zijn voor beleving van onze binnenstad en voetgangers moeten
daar ruimte hebben om te kunnen winkelen. Een tweede aanvullende vraag is, de
Voorstraat, de Vriesestraat en de Spuistraat zijn heel smal en daar zegt u, ga je gang
met zijn allen.
Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Kruger van GroenLinks.
Mevrouw Kruger Twee vragen beantwoorden. U zegt dat ik suggereer dat u tegen
fietsen bent. Nou, ik suggereer dat niet. Ik zeg alleen: waar je kan fietsen, moetje
fietsen en als iemand zegt, dat moetje niet doen, wil dat niet zeggen dat ik suggereer
dat u tegen fietsen bent. Dat hoort u mij absoluut niet zeggen.
De heer Nederhof Jawel, voorzitter. Sorry, voorzitter.
Mevrouw Kruger O. Welles, nietes.
De heer Nederhof U zei net: tegen de fietsers zijn, luister de band maar na. Toen dacht
ik, hè, zijn wij tegen fietsers? Helemaal niet.
Mevrouw Kruger Nou, als ik dat dan zo heb gezegd, dan zal ik dat... nou goed, dan ga ik
de band nog eens naluisteren, dat is - ik ben allerminst in de bedoeling om u te
beschuldigen dat u tegen fietsen bent. U bent tegen fietsen in dat gebied, zo goed? Oké.
Dan had u nog even, u had een tweede vraag nog en die ben ik nu even kwijt.
De heer Nederhof Ik pak de Voorstraat.
Mevrouw Kruger O ja, de smalle.
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De heer Nederhof De smalle straten van ons belangrijk kernwinkelgebied, waar heel
veel leuke winkeltjes zijn gekomen.
Mevrouw Kruger Dus de smalle straatjes. Nou, juist in de smalle straatjes heb ik
eigenlijk zelden of nooit mensen zien fietsen. Het zal gebeuren, maar in het algemeen en
daar ga ik nog steeds, daar blijf ik bij: waar het niet kan, moeten mensen niet fietsen.
Daar moeten mensen rekening houden met elkaar en ik denk dat het ook gebeurt. We
gaan nu prachtige stickers plakken over 'op de markt mag je niet fietsen'. Nou, ik, je kan
daar niet eens fietsen, want kramen staan op elkaar, daar lopen heel veel mensen. En ik
denk dat we in de toekomst dan nog grotere problemen krijgen, want we hebben hier
een winkel in de Voorstraat met Segways, prachtige dingen om onze toeristen rond te
leiden in de binnenstad en die Segways, nou, die kunnen ook, er gaan mensen op die
niet eens daar mee om kunnen gaan. Die rijden dus over het wandelgebied. Maar goed,
we gaan het meemaken. Wij zeggen: waar het kan en waar het niet kan, moetje het
laten.
De voorzitter Meneer Meijer, 1 zetel. Gaat uw gang.
De heer Meijer Ja, voorzitter, het is jammer dat bij dit voorstel, naast de duur van een
jaar, geen doelstelling is geformuleerd welke informatie we willen ophalen om de proef te
evalueren en hoe we de ontstane situatie achteraf daarmee willen verbeteren. Ook is niet
aangegeven op welke manier dit onderzoek zal worden gehouden. Het CDA geeft
bijvoorbeeld nu al als pijnpunt aan dat het rijgedrag van gemotoriseerd langzaam
verkeer aandacht vraagt. Wanneer we de situatie laten zoals hij is, dan bijt er blijkbaar
niets en valt er op een ander vlak nog veel te doen. Belangrijk is echter het signaal datje
wilt afgeven: tussen 11.00 uur en na sluitingstijd, voor gebieden waar kwetsbare
groepen de openbare ruimte met elkaar moeten delen. Dat doe je in de
verkeershandhaving middels het bord voetgangersgebied of woonerf en daarom zal ik
tegen dit voorstel stemmen.
De voorzitter Dan hebben we de eerste termijn van de raad gehad en dan voorziet het
proces er altijd in dat de wethouder namens het college in eerste termijn reageert.
Wethouder Van der Linden heeft het woord. Blijft u daar zitten?
Wethouder Van der Linden O, nee, ik ga lekker naar voren.
De voorzitter Ja, dan kunnen we u beter zien.
Wethouder Van der Linden Voorzitter, dank u wel. Nou, we hebben inderdaad een vrij
uitgebreide commissiebehandeling gehad over dit voorstel, waarbij alle argumenten wel
gewisseld zijn en er is ook wel in uw woordvoering en nu weer een aantal punten
opnieuw aangeraakt. Toen ik hierheen fietste, zei de voorzitter: nou, ik neem aan datje
het wel probeert kort te houden, want dat doe je anders ook altijd. Nou, dat ga ik
proberen. Er zijn een paar dingen waarvan u nu zich even afvraagt: hoe zit dat nou
precies? Eén vraag die gesteld is, is: verandert hierdoor nu de aansprakelijkheid? Nou,
dat is niet zo. De fietser is te gast in een voetgangersgebied, dus de fietser zal ook zich
daar aan moeten aanpassen, zijn gedrag moeten aanpassen. Dat is nu ook al zo voor
elven en dat zal ook bij een ander tijdsregime zo zijn. Dat geldt ook voor de elektrische
fiets. Die kan natuurlijk wat harder, maar ook die fietser zal zich moeten aanpassen. Een
andere vraag ging over handhaving en dat is natuurlijk ook precies één van de dingen
die je wil hebben. Tijdens een commissiebehandeling heb ik ook gezegd van: ja, het
maakt mij niet zo heel veel uit wat u besluit, als het maar duidelijk wordt, want nu weet
je wel datje er niet mag fietsen, maar het gebeurt wel veel en we hebben een idee
gehad, een aantal jaren geleden al, om vrij fietsen in te voeren. We hebben het idee
gehad van de fietsdoorsteekjes. Je zou ook veel meer uren ter beschikking kunnen
stellen aan handhaving; alleen, dat kost wel heel veel geld. Het lijkt mij wel goed als we
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duidelijkheid kunnen geven. Nou, daarom heeft u gevraagd om het voorstel wat nu voor
u ligt. De heer Meijer constateert nu: ja, eigenlijk zit er één ding niet bij en dat is
monitoring. Dat klopt, daar was ook niet om gevraagd en achteraf kun je dan zeggen
van, nou, zou dat handig geweest kunnen zijn? Ik denk dat het binnen de tijdlijn van het
experiment best mogelijk is om op een beperkte manier een aantal dingen te monitoren,
maar er zijn geen middelen om dat grootschalig te doen. Dat is even helder. Het laatste

Mevrouw Kruger Voorzitter? Voorzitter, ik ben heel blij dat de wethouder aangeeft dat
het mogelijk is om het te monitoren, maar is het ook niet zo datje daar toch wel degelijk
een onderzoek of monitor op kan zetten als het gaat om de pijnpunten die nu genoemd
zijn, vandaag?
Wethouder Van der Linden Dank u wel. Nou, je kunt natuurlijk alles monitoren watje
wilt, alleen wat ik aangeef is dat als je echt, afhankelijk van je vraag, grootschalig
onderzoek nodig hebt, heb je daar natuurlijk extra middelen voor nodig. Kijk, wat we
natuurlijk wel kunnen is het OCD vragen om een aantal mensen een monitoronderzoek te
laten invullen en daar haal je wat uit. Nou, dat is binnen de bestaande middelen binnen
de afdeling wel mogelijk. Ik ga meteen door op de laatste vraag, het verkeersbesluit.
Daar vroeg de heer Nederhof naar. Inderdaad is het zo dat, de huidige tijden zijn op
basis van het verkeersbesluit en als u akkoord gaat met het voorstel, dan is dat ook
opnieuw een verkeersbesluit. Dat zijn eigenlijk de meest concrete vragen die mij gesteld
zijn, dus tot zover.
De voorzitter Anderen nog in de tweede termijn? Ik kijk rond. Ik ga even het rijtje weer
af, is geen behoefte. Het CDA ook geen behoefte? Wel - meneer Van de Burgt, gaat uw
gang.
De heer Van de Burgt Voorzitter, mijn woordvoering leidt tot een amendement 'Vrij
fietsen, gehoord hebbend winkeliers en bewoners'. Ik dien hem nu in.
De voorzitter U dient een amendement in, dank u vriendelijk. Ja, meneer Van de Burgt
loopt al wat langer mee, want die zegt dat dit A.l. is. Dank u wel. Wordt
vermenigvuldigd en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Ik ga naar de
woordvoerder van D66, nog behoefte? Nee. PvdA nog behoefte? Pardon. Mevrouw Van
den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, ja even heel kort over de opmerking die wethouder
Van der Linden maakte over dat monitoren, waar wij een groot voorstander van zijn.
Daar was niet om gevraagd, maar wij zijn daar voor, dus wij zouden dat graag willen. De
voorzitter noemde het OCD, het Onderzoekscentrum Drechtsteden; wij hadden ook de
bewoners en de ondernemers om daar een vorm voor te vinden om dat te volgen en de
black spots of de knelpunten er direct uit te halen.
De heer Nederhof Voorzitter, mag ik een vraag stellen? We gaan dus weer onderzoeken
en monitoren en dit kost al 12.000 euro om een paar stickers op te hangen en de
mensen wijs te maken waar je dadelijk niet mag fietsen. Ik vind het eigenlijk zonde van
het geld; laten we alstublieft al die onderzoeken achterwege laten. Dat kost ontzettend
veel geld.
Mevrouw Van den Bergh ... er hoeft geen onderzoek.
De heer Nederhof Nou, dat dreigt wel, hè, als u het nu zegt.
Mevrouw Van den Bergh Nee, nee, nee.
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De heer Nederhof Half kan het niet.
De voorzitter Oké, we gaan naar de CU....
De heer Tiebosch Voorzitter, mag ik nog één reactie geven op de heer Nederhof?
De voorzitter Meneer Tiebosch van D66.
De heer Tiebosch De heer Nederhof heeft het over die 12.000 euro, maar als straks
tegen dit voorstel wordt gestemd, dan gaat dezelfde fractie opzoek naar 200.000 euro.
De voorzitter Dan gaan we naar de heer Veldman, CU/SPG - niet meer? VVD nog? Niet
meer. SP nog? Nee. VSP, niet meer. GroenLinks ook niet en de heer Meijer ook niet. Er is
een amendement ingediend; ik weet niet of dat eerder onder uw aandacht is gebracht of
niet? Ja, dat is zo. Gaan we door in een reactie van het college op het amendement, of
wil het college even daar overleg over? Dan stel ik voor dat we even gaan schorsen.
Vindt u dat goed? Zullen we 10 minuten schorsen? Kan dat? We houden ons aan de tijd.
Om half 4 wordt de vergadering hervat. De vergadering is geschorst.
Schorsing
De voorzitter Beste mensen, we gaan beginnen.
De heer Van Verk De PvdA wil nog even een schorsen.
De voorzitter Meneer Van Verk, hoe lang wilt u nog? Meneer Van Verk heeft een extra
schorsing van vijf minuten gevraagd. Ik stel voor dat we hierin voorzien. De vergadering
is nog vijf minuten geschorst.
Schorsing
De voorzitter Dank u vriendelijk. De vergadering is heropend. We laten het college in de
persoon van de wethouder reageren op het amendement en daarna proberen we tot
stemming over te gaan, tenzij u nog een reflectie wenst. Ja, wethouder Van der Linden.
Wethouder Van der Linden Ja, dank u wel. In feite wordt opgeroepen tot twee, drie
dingen. Besluitpunt 1 geeft eigenlijk aan: laat het gebied waarbinnen het experiment
geldt, wat kleiner worden. Nou, misschien even in het algemeen: dit is natuurlijk een
raadsvoorstel op uw verzoek, dus het lijkt me ook juist dat u dit amendement zelf
afweegt. Dus we hebben daar als college geen echt standpunt over. Maar als u vindt dat
het past bij de motie die is aangenomen en bij uw eigen gevoelen hierover, dan kan het
heel goed. Punt 2, nadrukkelijk te gaan handhaven. Ja, dat zal dus alleen kunnen met
extra middelen. Ik ben het met iedereen eens die zegt: ja, eigenlijk moetje scooters en
brommers, die mogen echt niet door de Voorstraat heen raggen; daar zou je best meer
capaciteit op moeten zetten. Dat is een standpunt, maar daar horen wel middelen bij.
Binnenkort praten we over het beleidsplan handhaven en nou, ik heb al een aantal
mensen gehoord die hier wel iets van vinden, dus dat zou kunnen, maar als u dat hierbij
besluit, ja, dat kan eigenlijk niet zonder dat er middelen zijn, dus dat lijkt mij wat lastig,
want hier zit geen dekking bij. Het derde, daar is ook iets over gezegd: effectmeting is
lastig, want dat zou verkeersdeskundig onderzoek vergen. Je kan wel een monitor doen
op hoe het ervaren wordt en ik heb u al geschetst, binnen de, nou ja, binnen de
middelen die daar altijd voor zijn kun je een best een doelmatig, maar wel een beperkt
OCD-onderzoek uitvoeren en dat geeft denk ik heel veel inzicht in hoe het wordt ervaren.
Daar kun je geen absolute waarheid aan toekennen, zoals dat is met kwalitatief
onderzoek. Tot zover.
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De voorzitter Dank u vriendelijk. Mag ik pogen tot een afronding te komen van dit punt?
Wenst iemand nog een nadere beschouwing op het amendement zoals het is ingediend
door de heer Van de Burgt, of kunt u volstaan met een al dan nog niet gegeven
stemverklaring te herhalen? Stemverklaring? Dan ga ik, voordat ik ga stemmen, eerst
nog vragen: wil iemand nog zijn stemgedrag van zo dadelijk gaan toelichten? In de
voorwas zetten? Dat wil meneer Portier van de SP. Gaat uw gang.
De heer Portier Ja voorzitter, ik kan heel kort zijn. We vinden het amendement van het
CDA een verbetering op het voorstel dat voorligt; daarom zullen wij voor het
amendement stemmen, wat ons niet tegen zal houden om daarna tegen het gehele
voorstel te stemmen, omdat we dat nog steeds niet zien zitten. Dank u wel.
De voorzitter Anderen nog? Nee? Dan gaan we tot stemming over. Met het kastje
stemmen. Ja? Wilt u op het plusje drukken als u voor het voorstel bent. Allereerst pardon. Goed zo. Ja, meneer Schalken is weer heel scherp. We gaan eerst stemmen over
het amendement en dan over het voorstel. Het amendement. Als u een plusje drukt,
bent u voor het amendement en als u een minnetje drukt, bent u tegen het
amendement. U mag drukken. Ja, u mag drukken. Voor, het plusje voor het
amendement en tegen is het minnetje. Ja, drukt u maar. 19 hebben voor het
amendement gestemd en 16 tegen. Voor is de fractie van het CDA, CU/SGP, D66,
GroenLinks, PvdA, SP en tegen is BVD, fractie Meijer, de VSP en de VVD en dat betekent
dat het amendement is aangenomen. Een amendement is een wijziging op het besluit
zoals het er ligt, dus het besluit wordt iets gewijzigd. Nu gaan we over het voorstel zelf,
inclusief het aangenomen amendement, stemmen. Dan mag u nog een keerdrukken.
Een plusje als u voor het gewijzigde besluit bent, een minnetje als u tegen bent. Stemt u
maar. Het is 18 tegen het voorstel, dus close finish, het scheelt maar een haartje van
een kale kikker, en 17 zijn voor. Maar het voorstel is dus verworpen. BVD is tegen,
fractie Meijer is tegen, de SP is tegen, de VSP is tegen en de VVD is tegen en voor is het
CDA, CU/SGP, D66, GroenLinks en PvdA. Het voorstel is dus in gewijzigde vorm
verworpen. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Ik hoop dat de mensen op de
tribune, de gasten en de studenten de leerlingen nog steeds leuk vinden. Dan gaan we
naar de raadsinformatie....
De heer Van Verk Voorzitter? Voorzitter, ik hoop dat de mensen op de publieke tribune
het nog snappen, tenminste die hoop spreekt u uit. Ik moet bekennen dat ik het niet
meer snap. Want er is een amendement aangenomen en een voorstel verworpen? (...) Is
dat vrij normaal? Nou....
De voorzitter Nee, ik waag me niet aan een oordeel over het stemgedrag van het
hoogste orgaan.
De heer Van Verk Nee, ik ook niet, maar ik wil de status van de ...
De voorzitter De status is dat de meerderheid beslist, ook in de raad; dat weet u ook.
Maar u bedoelt dat het opmerkelijk is dat sommige mensen voor een amendement en
dan tegen het voorstel, maar dat is aan uw raad. Daar behoort van mijn kant geen
enkele bespiegeling bij. Ja? We gaan door. Ja - u heeft uw punt gemaakt, meneer Van
Verk. Wilt u er nog iets anders over zeggen, meneer Van Verk? Nee? Oké.
17. RAADSINFORMATIE BRIEF INZAKE BELEIDSPLAN HANDHAVING FIETS
PARKEREN
De voorzitter We gaan naar het volgende punt, dat is de raadsinformatiebrief inzake het
beleidsplan handhaving fietsparkeren. BVD heeft het woord.
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De heer Schalken Voorzitter, volgens mij beperkt de bespreking zich alleen tot
eventuele ingediende moties of amendementen, dus volgens mij krijgen de indieners
daarvan nu eerst het woord.
De voorzitter Ja, D66 mag het woord voeren, de heer Tiebosch.
De heer Tiebosch Ja, dank u wel, voorzitter. Dan toch maar even dat de mensen in de
stad en op de tribune het begrijpen. We gaan het weer even over fietsen hebben. En
fietsen, nou, lekker als je fietst, maar soms worden fietsen ook geparkeerd omdat je
ergens naar toe wilt gaan waarbij je de fiets even niet kunt gebruiken. Nou is dit wat we
nu gaan bespreken, geen oproep om alle fout geparkeerde fietsen in de stad weg te
krijgen; daar gaat het dus echt niet om. Het gaat erom dat wij vinden dat er in ieder
geval gehandhaafd moet worden op die fietsen die geparkeerd zijn, die gevaarlijk of
hinderlijk zijn geplaatst waardoor je bijvoorbeeld de route voor hulpdiensten blokkeert,
de vluchtroute voor gebruikers bijvoorbeeld verspert, de toegang naar voorzieningen; dat
kan zijn de toegang zelf, maar ook datje niet bij een kaartautomaat of bij een leuning
kan komen, die wordt versperd en het trottoir, de doorgaande looproute, het fietspad of
de blindengeleide strook worden versperd. Daar gaat het nu om. We hebben een
beleidsplan met de wethouder besproken. Dat was een raadsinformatiebrief en in die
bijlage werd eigenlijk gevraagd of de gemeenteraad dat wilde goedkeuren. Nou, de
wethouder zei, dat is een foutje, dat is helemaal niet de bedoeling dat u er verder iets
aan toevoegt of gaat goedkeuren, maar D66 vindt wel dat als er een beleid is wat voor
weesfietsen en fietswrakken voor heel de stad geldt en er wordt dan alleen maar het
beleid voor het verwijderen van verkeerd geparkeerde fietsen alleen maar uitgevoerd om
en nabij het Centraal Station, ja, dat het dan toch een beetje leidt tot willekeur en wij
vinden dat in Dordrecht in ieder geval waar fietsen hinderlijk en gevaarlijk worden
geparkeerd, bijvoorbeeld waaronder het Station Stadspolder en Station Zuid, datje ook
op die categorie zou moeten handhaven. En omdat het een raadsinformatiebrief is, kan ik
niet komen met een amendement. De wethouder heeft misschien wel wat toegezegd,
maar wij willen eigenlijk dat die nu in dat beleidsplan met name die categorie 'hinderlijk
en gevaarlijk' ook op gaat nemen, zodat de Dordtenaren precies weten waar ze in deze
stad aan te zijn. Mochten er nou fietsparkeer problematieken zijn in Dordrecht waarvan
het college zegt, ja, daar hebben we nu echt een probleem, want er zijn gewoon te
weinig plekken om die fiets te parkeren, ja, dan komt u daar maar apart naar de raad
voor terug en dan moeten we kijken hoe we daar eventueel financieel in gaan
ondersteunen. We hebben ook gezien dat sinds 2011 bij de NS en in de gesprekken met
het MIRT uitgesproken is dat decentrale overheden vanaf 2020 zelf verantwoordelijk zijn
voor het realiseren van fietsparkeerplekken bij stations. Maar goed, ik lever u die motie,
want we hebben er in de commissie ook al heel veel tijd en aandacht aan besteed, maar
het gaat er dus om dat wij voor met name de categorie hinderlijk en gevaarlijk ook de
aandacht willen hebben in het beleidsplan handhaving fietsparkeren.
De voorzitter Er wordt een motie ingediend; dat is een uitspraak van de raad en
voordat meneer Van de Burgt het zegt, dit is motie - 1. Goed zo. Maakt onderdeel uit van
de beraadslaging en wordt vermenigvuldigd. Heeft u die motie al droog gekregen? Ja?
Mag ik u dan verzoeken om daarop te reageren, is dat mogelijk? Ja, wel verspreiden. Wel
verspreiden, want een aantal mensen wil hem ook fysiek hebben. Hij wordt verspreid.
Wij gaan even een rondje doen. De heer Nederhof van BVD, gaat uw gang.
De heer Nederhof Ja, dank u, voorzitter. Inderdaad, in de commissie hebben we het er
uitgebreid over gehad. Wij zien deze raadsinformatiebrief toch eigenlijk als gelabeld geld
voor het stationsgebied en natuurlijk, die andere genoemde zaken, die zijn ook belangrijk
en die moeten ook behandeld worden. Dat vinden we een goede zaak, onze fractie. Maar
dit houden we echt puur voor het stationsgebied, en daarom, ja, wij hebben dan de
motie al wel gezien, dus wij ondersteunen die motie niet. Wij vinden eigenlijk dat de
raadsinformatiebrief, onze doelstellingen, dat dat voor elkaar is.
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Mevrouw Kruger Voorzitter?
De voorzitter Ja, mevrouw Kruger, GroenLinks.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Meneer Nederhof, en al die mensen die bijvoorbeeld,
want wij hebben artikel 40 vragen gesteld over het Leerpark, dat is in Sterrenburg zoals
u weet, al die mensen die daar wonen en last hebben van al die fout geparkeerde fietsen
en dan heb ik net nog opgeschreven 'hinderlijk en gevaarlijk voor bijvoorbeeld ook
ambulance en brandweer'- die vallen daar dan buiten?
De heer Nederhof Nee, voorzitter. Wij hebben het nu over deze raadsinformatiebrief en
het gaat erover, het stationsgebied. En natuurlijk, de bewegwijzering naar de
fietsenstalling, die moet vele malen beter en natuurlijk moeten die weesfietsen sneller
weggehaald worden zodat de normale fietsen kunnen geparkeerd worden. Die 50.000
euro is voor dat gebied. Als je alles er bij wil halen, zou je toch nog even een geldzak
moeten aansnijden en ik denk dat dat een heel goed plan is, maar niet rond dit stuk.
Mevrouw Kruger Voorzitter? Nou en als er dan wat meer geld moet komen - ik bedoel,
we hebben het hier wel over hinderlijk en vooral gevaarlijk parkeren van fietsen. Ten
aanzien van de school bijvoorbeeld: er zijn ook andere mogelijkheden, niet alleen door
het aansnijden van een geldzak zoals u dat dan noemt, maar mogelijk ook om leerlingen
meer te bewegen hun fiets op de daarvoor bestemde plaats, zoals een fietsenstalling op
het schoolterrein neer te zetten en dat is wat er denk ik ook nog kan gebeuren, behalve
weer iets nieuws verzinnen en dan hebben we het dus over handhaving.
De heer Nederhof Voorzitter, natuurlijk, er zijn zoveel plekken in Dordrecht waar je kan
zeggen: hallo mensen, hou de trottoirs vrij. Ik zie straten, gewone straten waar gewoon
mensen wonen, drie fietsen tegen de pui, daar kan je met een rollator nog niet langs.
Dus zo breed kan je het maken. Over parkeren van fietsen in alle gebieden in Dordrecht,
daar kun je dus echt wel huiswerk over maken, maar wij houden het op dit gebied en de
volgende zaken zien we graag langskomen. Maar niet nu.
De voorzitter Oké. We gaan naar de woordvoerder van het CDA. Ja, meneer Seme.
De heer Seme Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het CDA vindt de veiligheid en
bereikbaarheid van en rondom stations voor reizigers, voorbijgangers en hulpdiensten
erg belangrijk. De route voor hulpdiensten mag zeker niet geblokkeerd worden door
fietsen gevaarlijk of hinderlijk te plaatsen. Het probleem is niet alleen het gedrag van de
reizigers die hun fietsen gevaarlijk of hinderlijk plaatsen, maar wij constateren ook dat er
niet op alle plaatsen voldoende plek is om fietsen te stallen. Het CDA vind datje zo snel
mogelijk moet beginnen met het aanleggen van extra fietsenstallingen. Voordat je de
burgers gaat opleggen hoe zij moeten handelen, is het aan de voorkant de taak van de
gemeente om te zorgen dat er voldoende faciliteiten zijn die de burgers kunnen
gebruiken. De wethouder heeft in de commissie toegezegd om extra stallingen bij station
Stadspolders aan te leggen; hij heeft ook toegezegd dat de fietsen die zorgen voor
gevaarlijke situaties voor de ingang van stations verwijderd worden. De motie gaat uit
van het aanpassen van het beleidsplan om in de buitenruimte te kunnen handhaven; om
te kunnen handhaven is de aanpassing van het beleidsplan niet noodzakelijk. Het CDA
heeft vertrouwen in de toezegging van de wethouder en vindt de motie overbodig. Tot
zover.
De voorzitter Dank u vriendelijk. D65 hebben we gehad, dus gaan we naar de PvdA.
Mevrouw van den Bergh. Ja, gaat uw gang.
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Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, wij steunen dat idee en ook de strekking van het
voorstel, maar ook wel van de motie om fietsen die echt de doorgang blokkeren, om daar
op te handhaven ofwel te verwijderen. Artikel 5 van de wegen verkeerswet geeft daar
ook de mogelijkheden toe. Op grond daarvan kun je dat doen. Voor ons is wel belangrijk
dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. We hebben het ook in de adviescommissie
gezegd: wij gaan daar nu niet verder uitvoerig op in, maar dat is wel belangrijk en voor
ons is het argument dat het er niet zo goed uitziet of dat het zo'n slordige indruk maakt,
dat is voor ons niet echt een argument. Wel als het echt hinderlijk in de weg staat. Wij
zullen ook de motie steunen. Zou die misschien wat overbodig zijn, maar een extra zetje
kan wat ons betreft geen kwaad.
De voorzitter CU/SGP, de heer Veldman.
De heer Veldman Ja, voorzitter, dank. Voorzitter, wat ons betreft geldt de lijn: eerst
stallingen en dan goede handhaving en wat ons betreft vragen wij ons inderdaad af of de
motie niet overbodig is, aangezien als fietsen gevaarlijk geparkeerd zijn, of daar dan
gewoon op gehandhaafd kan worden, dus graag horen we ook een toelichting van de
wethouder op dat punt. Voorzitter, tot zover.
De voorzitter VVD.
De heer Van der Net Voorzitter, wij staan ook wel positief tegenover deze motie. Wij
vragen ons wel af of er niet eerst een duidelijk communicatiebeleid moet komen, ook. Er
wordt nu vastgesteld dat fietsen die op een gevaarlijke plek zijn geparkeerd, sowieso wel
weggehaald kunnen worden, maar op dit moment heb ik niet het idee dat dat gebeurt.
Dus om te voorkomen dat er allerlei mensen aangifte gaan doen vanwege fietsendiefstal,
moet er toch wel eerst een communicatietraject aan vast worden geplakt. Ja, met
betrekking tot het station is duidelijk: aan de achterkant moet er meer ruimte komen
voor goede stalling voordat daar echt ook weer op de juiste wijze moet worden
gehandhaafd. Wij wachten het antwoord af van de wethouder om eventjes te kijken wat
de visie van de wethouder is op deze motie en wij zitten ons af te vragen met betrekking
tot kosten, eventueel en die kunnen we dan ook weer meenemen naar de Kadernota.
De voorzitter SP.
De heer Portier Ja, voorzitter. Aan de ene kant zijn we heel blij dat deze discussie nodig
is. In welk land moet je je zorgen maken over veel te veel geparkeerde fietsen? Dus dat
toont het succes aan van het bevorderen van het fietsen. Natuurlijk is het wel zo dat,
naarmate er meer en meer fietsen komen, dat we beter moeten gaan letten op fietsen
die in de weg staan, die hinderlijk zijn, die gevaar opleveren. Wat dat betreft kunnen we
een beetje de geest van de motie van D66 ook volgen, van het voorstel. Wat we missen
is inderdaad dat er eerst voldoende fietsenstallingen op alle plaatsen moeten zijn; daarna
gaan we handhaven en dat er eerst duidelijkheid ook gegeven moet worden, zoals ook de
heer Van der Net zei, over dat er gehandhaafd gaat worden. Dus zeker bij een aantal van
de stations mist er gewoon voldoende stallingsgelegenheid. Uit eigen ervaring zou ik ook
nog de omgeving van de Visbrug en de bibliotheek daar aan toe kunnen voegen, waar
een duidelijke stalling ontbreekt, maar ik denk dat dat eerst moet gebeuren voordat je
inderdaad allemaal fietsen weg gaat slepen, met uitzondering natuurlijk van diegene die
direct gevaar of hinder opleveren. Daar kun je direct handhaven. Dus we zijn nog niet
overtuigd, zeg maar, van deze motie, omdat we daar toch een aantal dingen in missen.
De voorzitter VSP.
Mevrouw Stolk Ja, voorzitter, dank je wel. Voorzitter, de VSP denkt en een aantal andere
partijen hebben dat ook al aangegeven, dat we wachten met handhaven totdat we
voldoende plekken gecreëerd hebben waar we fietsen kunnen stallen, omdat wij er
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vanuit gaan dat als fietsen nu hinderlijk geparkeerd staan, waar dan ook, ze weggehaald
kunnen worden. De motie van D66 voegt wat ons betreft niets toe aan wat er volgens
ons nu mogelijk is. Faciliteren is op dit moment voor ons het belangrijkste, voordat je
gaat handhaven. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter Dank u wel; dan GroenLinks.
Mevrouw Kruger Voorzitter, ik heb er al net iets over gezegd, ik denk dat het beleidsplan
handhaving fietsparkeren voldoende handvaten biedt, zoals ook mijn voorgangster net
zegt, om overal in de stad fout geparkeerde fietsen weg te halen, dan wel een ander
plaatsje te geven. Hierbij vinden wij ook dat de motie in principe overbodig is, maar het
kan zeker geen kwaad en ik ben blij dat die ingediend is, waardoor dit toch wel even ter
sprake is gekomen en dat er nadruk wordt gelegd op wat er al in het beleidsplan staat,
dat het dus mogelijk is. Ik ondersteun de kritiek die gegeven wordt: eerst goede
parkeerplaatsen maken alvorens te handhaven. Wij hebben al op voorhand antwoorden
gekregen over de artikel 40 vragen die we hebben gesteld, daar wil ik u toch even iets in
meenemen, we hebben ze nog niet officieel binnen: dat er gesuggereerd wordt, we
hebben toen specifiek vragen gesteld over het Leerpark. Daar zijn van verschillende
mensen bij ons klachten over binnengekomen en dan wordt er gezegd: met de school is
afgesproken dat ze ook buiten de stalling mogen parkeren, omdat er niet voldoende
parkeerplaatsen zijn vanwege te brede fietsen. We hebben tegenwoordig die fietsen met
die grote containers voorop. En ook hier is gebrek aan geld voor handhaven. Ja, ik denk
dan, als je dit dan hoort, moeten we denk ik daar toch wel eens iets naar gaan kijken, en
als wij als gemeente met een school gaan afspreken van, nou, zet ze maar op de
openbare weg en het maakt eigenlijk niet uit, lijkt me dat niet een goed voorbeeld. Maar
goed, dit zijn de officieuze antwoorden die we via de telefoon hebben; we wachten ze
nog officieel af en dan kunnen we daar misschien nog wat verder over debatteren.
De voorzitter Meneer Meijer.
De heer Meijer Dank u wel, voorzitter. Ik heb hier weinig aan toe te voegen. Ik sluit me
aan bij de woordvoering van de VSP.
De voorzitter Dank u vriendelijk. De wethouder. Is het mogelijk dat het college nu
reageert op de motie?
De wethouder Ja, dank u wel.
De voorzitter Ja, gaat uw gang.
De wethouder Ja, nou, in feite is alles al wel gezegd. Kijk, gevaarlijk geparkeerde
fietsen kunnen nu overal in de stad, daar kan op worden gehandhaafd. Die mag u zelf
ook als burger overal en altijd wegzetten als u denkt, ja, dit is gevaarlijk. Daar mag u
zelf op ingrijpen. Hulpverleners, politie, brandweer doen dat ook als ze ergens ter plaatse
komen. Fout parkeren kun je alleen op plekken waar je niet mag parkeren en je mag in
bijna heel de stad parkeren met je fiets - behalve als het gevaarlijk wordt, maar je mag
bijna overal je fiets neerzetten. Wil je kunnen handhaven op fout parkeren, dan moetje
dus eerst een gebied aanwijzen. Weesfietsen, wrakken, daar hebben we het dan ook
weer over, dat is in de APV goed omgeschreven. Waar we het in de commissie over
hebben gehad, is eigenlijk over beide vragen. Van: eigenlijk constateren we dat op een
aantal plekken in de stad, bijvoorbeeld station Stadspolders en bijvoorbeeld zuidzijde
station is de parkeervoorziening te krap, of hij is er niet, in Stadspolders. Nou, in het
geval van zuidzijde station is geld gereserveerd en bij Stadpolders willen we daar dit
jaar actie op nemen. Tot die tijd mag je daar dus in de Stadpolders bijvoorbeeld wel
staan, alleen, je mag je fiets natuurlijk niet gevaarlijk neerzetten en als je dat wel doet,
dan mag u hem zelf wegzetten, maar dan kan er ook op gehandhaafd worden. Alleen,
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dan is de tweede discussie: dan hebben we het over capaciteit. Ja, we constateren met
z'n allen, zowel in het vorige als in dit punt, dat het dan puur gaat over de
capaciteitsvraag. Daar heb ik al een aantal hoopgevende opmerkingen over horen
langskomen in het afgelopen uur. Het kan nu, als het gevaarlijk is, alleen: de capaciteit
schiet dan vaak te kort, want er zijn andere gebieden waar je eerder en sneller en vaker
komt met handhaving. Nou, resumerend denken wij dat de motie aandacht vraagt voor
belangrijke punten, maar als zodanig overbodig is omdat we nu ook al kunnen handelen.
Tot zover.
De voorzitter Dank u wel. Kunnen we een rondje nog doen over, of direct stemming?
Ja, bent u het daar mee eens? Wij hebben geen voorstel; het is inderdaad een
raadsinformatiebrief, dus we kunnen de uitspraak van de raad vragen over de motie
Fietsparkeren. We gaan weer met het kastje stemmen. Een plus als u voor de motie bent
en u raadt het al: een minnetje als u tegen de motie bent. Drukt u maar. Ja, lukt het? De
motie van D66, de motie Fietsparkeren.
De heer Nederhof Er moet er nog één stemmen.
De voorzitter Er moet er nog één op het knopje drukken. Wie heeft er niet op het
knoppie gedrukt? Ja, het klopt. 25 tegen, 10 voor. Tegen is de fractie van BVD, CDA,
CU/SGP, fractie Meijer, SP, VSP en VDD. Voor is D66 zelf, GroenLinks, PvdA en dat
betekent dat er een meerderheid is, dus, van 25 tegen en 10 voor. De motie is
verworpen. Daarmee is dit punt ook afgehandeld en zijn we aan het eind van de raad.
Het was me een waar genoegen. Vrijdag is er weer gemeenteraad. De vergadering is
gesloten.
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