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Geachte Raad,
Tijdens de behandeling van het plan van aanpak fietsveiligheid in uw vergadering van 11 juni
2020 is de evaluatie van het fietsverbod in de Schoolstraat aan de orde gekomen. Ook is het
fietsverbod tijdens de behandeling van de amendementen en moties in het kader van
de Kadernota 2021 en Jaarrekening 2019 aan de orde gekomen (motie 149). Wellicht ten
overvloede informeren wij u via deze informatiebrief over dit onderwerp.
De evaluatie van het fietsverbod stond initieel één jaar na datum van de invoering van de
maatregel gepland, in casu oktober 2020. Na kritiek op het fietsverbod vanuit onder andere de
ondernemers in het centrum is in het vierde kwartaal 2019 voorgesteld een tussenevaluatie in
het tweede kwartaal 2020 te organiseren. Echter dit bleek exact de periode waarin de
Coronacrisis ontstond.
Waar we inmiddels wel de zienswijzen en argumentatie van de Taskforce Centrum en
verschillende belanghebbenden hebben, was het door Corona niet mogelijk de verdere
tussenevaluatie uit te voeren. Deels door Coronabeperkingen, maar bovenal omdat het in te
stellen verkeersregime in belangrijke mate wordt bepaald door de beschikbare ruimte en het
aantal voetgangers en fietsers dat gebruik maakt van de Schoolstraat. Omdat niet alleen de
Coronacrisis maar ook de zomervakantie ervoor zorgt dat het aantal voetgangers en fietsers
niet representatief is.
Inmiddels hebben we besloten om voor het gehele centrum een integraal verkeersonderzoek te
gaan houden. Dit onderzoek moet dienen als onderbouwing van de verkeersbesluiten die we
vorig jaar voor het centrum hebben genomen maar die deels nog niet zijn ingevoerd. Dit heeft
te maken met lopende bezwaarschriften, waarbij aangegeven is dat de maatregelen beter
moeten worden onderbouwd. In dit verkeersonderzoek is ook het verkeersregime in de
Schoolstraat meegenomen.
Vanwege bovenstaande zullen we na de zomervakantie met dit onderzoek starten. We
verwachten dat wij u eind dit jaar kunnen informeren over de uitkomsten van het
verkeersonderzoek.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester
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