Motie: Opheffen besluit toestaan fietsen in de
voetgangerszone van het centrumgebied.
De gemeenteraad van Duiven in vergadering bijeen op 20 maart 2017;
Constaterende dat:
●
●

●

17 januari 2017 door College het besluit is genomen om fietsers als gast
toe te staan in het voetgangerszone van het centrumgebied.
het besluit ontstaan is door onder meer de onderstaande overwegingen
van het College:
○ de dagelijkse praktijk uitwijst dat fietsers zich niet houden aan het
verbod voor fietsen en door het centrumgebied fietsen;
○ dit voor een deel te maken heeft met het feit dat bezoekende
fietsers voor een doelgerichte aankoop in het centrumgebied zijn en
in dat verband tot voor de deur van de bestemming willen rijden
om daar vervolgens de fiets te parkeren;
○ de huidige bebording waarmee het voetgangersgebied wordt
aangeduid voorts niet altijd even duidelijk zichtbaar is voor fietsers,
waardoor het voor kan komen dat een deel van hen zich wellicht
niet bewust is van het feit dat zij een voetgangersgebied inrijden;
○ de gemeente, gelet op het voorgaande, duidelijkheid wenst te
scheppen in het centrum door de huidige bebording waarmee het
voetgangersgebied wordt aangeduid te vervangen door duidelijk
zichtbare bebording waarmee een voetgangerszone wordt
aangeduid (= verkeersbord model G7, zonaal uitgevoerd);
○ het in aanvulling hierop wenselijk wordt geacht dat fietsers als gast
in deze voetgangerszone mogen rijden, gelet op het feit dat fietsers
zich over het algemeen goed aanpassen aan de aanwezigheid van
voetgangers en vice versa en deze maatregel derhalve naar
verwachting geen negatieve gevolgen zal hebben voor de
verkeersveiligheid in het centrumgebied;
○ het voor scooters, snor- en bromfietsen echter, evenals in de
huidige situatie, verboden blijft om het voetgangersgebied te
gebruiken;
Wethouder in de Gelderlander van 24 februari 2017 laat optekenen:
Wethouder Ton Spaargaren zegt dat hij de kritiek serieus neemt en dat er
geverbaliseerd zal worden als er gevaar optreedt.

Overwegende dat:
●
●

●
●

●

●

●

●

●

de overwegingen van het College ondermijnend kunnen werken bij andere
lastig te handhaven of door burgers niet opgevolgde verordeningen
uitzonderingen maken, welk verkeer er wel in de Pastoriestraat mag rijden
en welk verkeer niet, juist onduidelijkheden in de hand werken. Geen
ander verkeer en alleen voetgangers is het duidelijkst.
als bij gevaar geverbaliseerd kan worden, dat verbaliseren ook kan bij het
verbod op fietsen in de voetgangerszone van het centrum.
het College niet kan weten waarom en met welke reden een fietser het
fietsverbod negeert. Daardoor kan het College niet stellen dat het negeren
van het fietsverbod komt door het doen van een gerichte aankoop.
als de bebording voor het fietsverbod niet goed zichtbaar was, dat de
bebording gecorrigeerd had moeten worden door de borden waarop het
fietsverbod staat zichtbaar te maken.
de fietsers door het negeren van het verbod op fietsen, zich niet goed
hebben aangepast aan de geldende regels. Het is dan ook niet te
verwachten dat nu het verbod wel opgeheven wordt dat de veiligheid niet
in het geding komt.
de voetgangerszone van het centrum niet ingericht is om er ook te
fietsen. In de Pastoriestraat is het voor winkeliers toegestaan om
reclameborden te plaatsen voor de winkel, wat zelfs tot versmalling van
de Pastoriestraat leidt.
de voetgangerszone van het centrum ook het gebied omvat met de
terrassen van de diverse horecabedrijven en fietsen daar tot gevaarlijke
situaties kan leiden.
elektrische fietsen niet in het besluit vermeld worden.

Draagt het College op:
●
●

om fietsers niet meer als gast toe te staan in de voetgangerszone van het
centrumgebied
een fiets- en bromfiets verbod in te stellen in de voetgangerszone van het
centrumgebied

En gaat over tot de orde van de dag.
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