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Arie Mastenbroek, CDA
Extra voorzieningen fietsparkeren toeristische hotspots
2b5
Programmabegroting 2021-2024- programmapunt 3.3.5 Parkeren
Ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Verzoekt het college:
1.
2.
3.
4.

te onderzoeken waar in de gemeente, bij met name toeristische hotspots, er overlast is van
fietsparkeren;
te inventariseren waar in de gemeente fietsparkeermeubilair geen functie meer heeft of ligt
opgeslagen op de gemeentewerven;
te overleggen met stadsraad, dorpsraad of buurtplatforms waar extra
fietsparkeervoorzieningen kunnen worden geplaatst;
vóór het aankomende toeristenseizoen in extra, al dan niet verplaatsbare, fietsparkeervoorzieningen te
voorzien om overlast van fietsparkeren te verminderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat,
1. de historische kernen van Muiden en Naarden veel fietstoeristen trekken en het strand in Muiderberg veel
bezoekers trekt die met de fiets komen;
2. met name in het lente- en zomerseizoen veel fietsers gebruik maken van een kort horecabezoek op één
van terrassen, het Muiderslot of Pampus bezoeken of genieten van het strand in Muiderberg;
3. er op die plekken onvoldoende voorzieningen zijn om fietsen te parkeren waardoor overlast ontstaat door
“foutief” geparkeerde fietsen tegen gevels van woningen of in doorgaande smalle straten zoals de
Naarderstraat en de Herengracht in Muiden of op de dijk bij het strand in Muiderberg;
4. dergelijke situaties het fraaie aanzicht van de historische kernen geen recht doen.
Voorts overwegende dat,
5. door herinrichting en vernieuwing van wijken er straatmeubilair, waaronder b.v. fietsrekken/-beugels, niet
worden teruggeplaatst of door verlegging van buslijnen er bushaltes worden opgeheven en ter plaatse
aanwezige fietsstandaards geen functie meer hebben.
6. veel van deze verwijderde fietsrekken en -beugels worden opgeslagen op de gemeentewerf of dat
vervallen fietsstandaards worden vergeten en jarenlang ongebruikt blijven staan (een voorbeeld in de
bijlage)
7. door efficiënt te kijken naar de beschikbare mogelijkheden en middelen overlast kan worden voorkomen
of worden verminderd.

Bijlage bij Motie CDA extra fietsparkeervoorzieningen toeristische hotspots.

Foto:
“Verlaten” fietsstandaards aan de westzijde van P1 te Muiden (oude Maxisweg)

