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Aan : Gemeenteraad 
Van : Burgemeester H. ter Heegde 
Onderwerp : Beantwoording vragen Politieke Avond 1 februari 2023: Regionale 
Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (RVS) 
Datum : 8-2-2023 
 

 
 
1. Inleiding 
Tijdens de bespreking van de Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland op 1 februari 2023 ontvingen wij 
vragen 

 
2. Beantwoording vragen 
 

• Vraag 1: Wat zijn de openingstijden van de fietsenstallingen van station Naarden-Bussum en station 
Bussum-Zuid? 

• Vraag 2: is er cameratoezicht bij de fietsenstalling van station Naarden-Bussum en station Bussum 
Zuid? 

• Vraag 3: indien dit niet het geval is, is cameratoezicht mogelijk? 
 
Antwoord  
De fietsenstalling van station Bussum-Zuid is een onbewaakte fietsenstalling en is daarom 24 uur per dag 
geopend. Op station Bussum-Zuid is cameratoezicht maar deze is niet specifiek gericht op de fietsenstalling.  
 
De fietsenstalling van station Naarden-Bussum is een bewaakte fietsenstalling en opent elke dag om 04:55, 
sluitingstijdens wisselen van 00:50 tot 02:25. In deze fietsenstalling is cameratoezicht. Daarnaast is er een 
onbewaakte fietsenstalling welke 24 uur per dag is geopend. Bij de onbewaakte fietsenstalling is geen 
cameratoezicht. 
 
De keuze voor het al dan niet plaatsen van camera’s op stations, of op en rond het spoor ligt bij ProRail / NS. 
 

• Vraag 4:  hoe gaat de politie om met snelheidsovertredingen en het plaatsen van flitspalen 
 
Antwoord  
Op korte termijn worden er geen aanvragen gedaan voor flitspalen in onze gemeente. De afdeling verkeer heeft 
periodiek overleg met de politie over de verkeersveiligheid in onze gemeente. Naar aanleiding van meldingen 
en/of verkeersveiligheidsdata voert de politie controles uit in onze gemeente, mits de weginrichting en bebording 
passend zijn bij het geldende snelheidslimiet. Als blijkt dat structurele handhaving nodig is om op een bepaalde 
plek in onze gemeente de verkeersveiligheid te verbeteren, kan samen met de politie een traject gestart worden 
om een flitspaal aan te vragen. Het nadeel van vaste flitspalen is echter dat ze een verminderde doelgerichtheid 
hebben door mobiele applicaties die waarschuwingen afgeven, en het feit dat slechts op één punt gecontroleerd 
wordt. Inzetten op mobiele controles heeft in de gehele gemeente effect. 
 

• Vraag 5: is de gemeente naar aanleiding van gesprekken met de provincie nog voornemens om 
spaarpalen te plaatsen in de Gemeente Gooise Meren 
 

Antwoord 
Op dit moment zijn er geen plannen om spaarpalen te plaatsen in de gemeente. 

 
 

 


