
Beeldvormende raad
Nr. P&C-product Partij Onderwerp Vraag Antwoord

12 Jaarstukken 2017 Technische vragenmarkt Fietsparkeren Wanneer wordt het fietsparkeren bij Bussum-Zuid definitief 

aangepakt?

In 2015 heeft de gemeente Bussum diverse gesprekken gevoerd met Pro Rail. 

De geschatte kosten waren destijds € 545.000, waarvan de helft voor rekening zou komen voor ProRail en de andere 

helft voor de gemeente). In verband met de hoge kosten is in overleg met de wethouder besloten dit niet uit te voeren. 

De gemeente Gooise Meren heeft in 2016 en 2017 in gesprekken met Pro Rail over aanpassingen bij station Naarden-

Bussum gekeken of er een combinatie kan worden gemaakt met Bussum Zuid. Hierover zijn (nog) er geen concrete 

afspraken gemaakt (er is hiervoor nog steeds geen budget).

Een bedrag van €130.000 is niet opgenomen in de begroting. Wel is voor fietsparkeren een bedrag opgenomen van 

slechts €70.000. Dit bedrag wordt gebruikt voor onderhoud en het ruimen van (wees)fietsen. 

87 Jaarstukken GDP Programma 3 (Jan): In de doelenboom staat uitbreiding fietsparkeerplekken bij 

stations.  Vraag: Waarom is er ook in 2017 niets gedaan bij station 

Bussum-Zuid. Al in 2015 heeft de Raad haar fiat gegeven om 

€130.000 (50% Retour van NS/ProRail) te gaan investeren om de 

fietsparkeersituatie aldaar te verbeteren.

In 2015 heeft de gemeente Bussum diverse gesprekken gevoerd met Pro Rail. 

De geschatte kosten waren destijds € 545.000, waarvan de helft voor rekening zou komen voor ProRail en de andere 

helft voor de gemeente). In verband met de hoge kosten is in overleg met de wethouder besloten dit niet uit te voeren. 

De gemeente Gooise Meren heeft in 2016 en 2017 in gesprekken met Pro Rail over aanpassingen bij station Naarden-

Bussum gekeken of er een combinatie kan worden gemaakt met Bussum Zuid. Hierover zijn (nog) er geen concrete 

afspraken gemaakt (er is hiervoor nog steeds geen budget).

Een bedrag van €130.000 is niet opgenomen in de begroting. Wel is voor fietsparkeren een bedrag opgenomen van 

slechts €70.000. Dit bedrag wordt gebruikt voor onderhoud en het ruimen van (wees)fietsen. 
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