
       
 
 
Aan het College van burgemeester en wethouders 
Postbus 18      
6130 AA Sittard 
 
Betreft : Vragen ex Art 37 van het Reglement van Orde inzake “Opheffen fietsverbod in centrum Geleen”. 
Ref : OPA/2017/37/23 
Datum : 24 oktober 2017 
 
Geacht College, 
 
Afgelopen week verraste het College ons met gemeenteblad 179714 van 18 oktober 2017 waarin opgenomen het 
Collegebesluit tot opheffing van het fietsverbod in de voetgangerszone in het centrum van Geleen. 
 
Op basis van gesprekken met bezoekers van het Geleense centrum en van discussies op Facebook is inmiddels 
duidelijk dat er haken en ogen aan dit besluit kleven. 
Derhalve hebben wij onderstaande vragen : 
 
Vraag 1 
Welk onderzoek ligt ten grondslag aan dit besluit? 
Graag ontvangen wij dit onderzoek dan wel stukken die ten grondslag liggen aan dit besluit. 
 
Het gemeenteblad geeft aan dat het College mandaat heeft (/ zou hebben) dit besluit te nemen. 
Desondanks vinden wij het vreemd dat een dergelijk ingrijpend besluit genomen wordt zonder dit met de Raad, 
zijnde de gekozen volksvertegenwoordiging, in een commissie te bespreken. Het betreft immers een 
fundamentele breuk met een eerder genomen raadsbesluit en een gevoelig onderwerp met grote gevolgen 
waarin ‘beginspraak’ op zijn plaats zou zijn. 
 
Vraag 2 
Waarom heeft het College dit besluit genomen zonder de Raad te consulteren? 
 
Vraag 3 
Op wiens verzoek is dit besluit geïnitieerd? 
 
Ons is gebleken dat centrumbezoekers vooral bevreesd zijn voor snorfietsen en andere motorische voertuigen. 
Deze kunnen snelheden bereiken die onverantwoord zijn in relatie tot het reactievermogen van voetgangers en 
met name ouders met kleine kinderen en ouderen die al dan niet met rollators door de vrij smalle straten lopen. 
Reeds nu blijkt keer op keer dat handhaving tekort schiet en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door met hoge 
snelheid door het centrum rijdende snorfietsen en motorische voertuigen. 
 



 
Vraag 4 
Welke maatregelen gaat u nemen om de verkeersveiligheid van de voetgangers in de voetgangerszone te 
waarborgen, zowel binnen als buiten openingstijden van winkels? 
 
Een belangrijk argument bij het uitstallingsbeleid was dat de doorgang voor hulpdiensten gewaarborgd moet zijn. 
Het is te voorzien dat centrumbezoekers hun (snor)fiets of motorisch voertuig nabij / voor de zaak zullen stallen / 
parkeren waar zij willen vertoeven. Het straatbeeld zal hierdoor een rommelig aanzien krijgen en hulpdiensten 
zullen hiervan hinder ondervinden. 
Vraag 5 
Welke maatregelen gaat u nemen om hulpdiensten vrije doorgang te garanderen? 
 
Vraag 6 
Welke maatregelen gaat u nemen om een rommelig straatbeeld tegen te gaan? 
 
Vraag 7 
Welke consequenties van uw maatregel voorziet u voor het wandelende publiek tijdens de zaterdagmarkt? 
 
Ook in Sittard wordt frequent in het centrum gefietst op plaatsen waar dat niet is toegestaan. 
Vraag 8 
Is het College van plan om de voetgangerszone in Sittard ook open te stellen voor fietsers? 
Zo ja : wanneer? Zo nee : waarom niet?  
 
In 2016 werden 1335 boetes door agenten en buitengewone opsporingsambtenaren uitgeschreven voor hufters 
in Sittard-Geleen, niet zelden in de centra. 
Vraag 9 
Wat gaat u doen om hufterig gedrag in het centrum van Geleen te beteugelen? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jack Renet         
Raadslid       


