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Bijlage(n) 

Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 3 juni 2014 stelt u ons vragen over drie verschillende onderwerpen. Met deze brief reageren wij op uw 

schrijven. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen en/of suggesties als volgt. 

1. Hoe fotogeniek wil Bergen op Zoom zijn? Bijgaand een foto van de chaos van geparkeerde fietsen op de Grote 

Markt. Het wordt nu echt tijd om hier iets aan te doen. 

Antwoord: 

Het door u beschreven probleem is bij ons bekend. Dit probleem is helaas niet oplosbaar door enkel het inzetten van 

handhaving. Naast het zoeken van meer ruimte voor het plaatsen van extra fietsenrekken, zal ook vanuit de 

ondernemers rondom de Grote Markt en toeloopstraten mee moeten worden gedacht hoe deze problematiek kan 

worden aangepakt. Op de reguliere uitgaansavonden en bij sommige evenementen in de binnenstad staan gemiddeld 

200-300 fietsen 'foutief geparkeerd. Tevens is aangetoond dat een gedeelte van deze foutgeparkeerde fietsen 

afkomstig zijn van bezoekers aan de aanwezige horeca in het centrum en dus ook op de Grote Markt. Veel fietsers 

hebben de behoefte hun fiets in de directe omgeving bij hun bestemming te stallen en wensen niet nog een stuk te 

lopen. Het probleem van de overlast van foutief geparkeerde fietsen op en rondom de Grote Markt is daarom niet 

opgelost met het inrichten van een fietsenstalling die niet gelegen is in de directe omgeving van de Grote Markt, omdat 

dit voor de gemiddelde fietser te ver van hun bestemming is. Wij kunnen dit probleem als gemeente niet alleen 

oplossen. Daarom is een onderzoek gaande waarbij de oplossing wordt gezocht in de mogelijkheden die dichter bij het 

winkelhart en de Grote Markt liggen en waarbij een integrale aanpak van het probleem plaats vindt in samenwerking 

met de ondernemers in de binnenstad. Naar aanleiding hiervan wordt momenteel ambtelijk een voorstel voorbereid 

waarbij in fases de fietsparkeercapaciteit in de Binnenstad van Bergen op Zoom wordt geoptimaliseerd. In het 2
d e

 deel 

van het jaar zullen wij als college een plan van aanpak vaststellen over hoe wij de rest van de fietsproblematiek zullen 

aanpakken. Dit plan van aanpak zal aan de gemeenteraad ter kennisname worden aangeboden. 

2. Voorbeeld hoe kinderen aan het buitenspelen te krijgen. De BSD-fractie zou graag zien dat de gemeente inspeelt op 

dit initiatief van Natuurmonumenten en burgerinitiatieven in het kader van het Natuurmonumentenproject OERRR gaat 

ondersteunen en initiëren. Dit kan kinderen stimuleren tot buiten spelen en lichamelijke activiteiten met als mogelijk 

gevolg minder zwaarlijvigheid onder kinderen. 

Antwoord: 

Het initiatief van natuurmonumenten bevindt zich nog in een experimenteel stadium. Het college zal deze 

ontwikkelingen volgen en uw suggestie daarin meenemen. Daarnaast willen wij u er op wijzen dat wij kinderen en 

volwassenen zeker stimuleren tot buitenspelen en lichamelijke activiteiten. Het college voorziet in een ruim aanbod van 

speelplaatsen voor kinderen van alle leeftijden. Er zijn skate- en schaatsbanen, basketbal- en trapvelden en 



verschillende trimbanen en routes voor fietsers, ruiters en wandelaars. Bij de Natuurpoort aan de Balsedreef bevindt 

zich het klimbos. Ook het gebruik van de gemeentelijke bossen voorziet hierin. 

3. Goed voorbeeld. Bijgevoegd is een foto van een bordje dat oproept 'iets' te melden. In de hoop dat het ook hier 

navolging krijgt. 

Antwoord: 

Het college heeft kennis genomen van uw suggestie. Binnen de gemeente geldt een ruimplicht. Via de gebruikelijke 

kanalen kunnen de bewoners hier kennis van nemen. Door middel van handhaving en de inzet van de zogeheten 

"poepscooter" gaat het college ongewenst gedrag te lijf. Wij zijn geen voorstander van het willekeurig plaatsen van al 

dit soort bordjes. Dit werkt verrommeling in de hand en is om deze reden ongewenst. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

secretąrļs, / ~ burgemeester, 


