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Onderwerp
Fietsen in binnenstad
Geachte heer Weinreder,
Via email heeft u op 27 mei 2019 aan ons vragen gesteld over fietsen in de binnenstad. In deze
brief leest u ons antwoord.
Uw vraag
In uw mail vraagt u ons college “ Is het u bekend dat er de min honderd klachten zijn over het
fietsen in de binnenstad. Wat kunt of gaat u eraan doen.”.
Ons antwoord
Wij hebben uw vraag opgevat als een vraag over het fietsen in het voetgangersgebied van de
Grotestraat. Dit heeft u telefonisch bevestigd. Er zijn ons klachten bekend, hoewel veel minder
dan de door u genoemde honderd. Bij invoering va deze maatregel in 2016 (eerst via een proef)
wisten wij dat dit geen unaniem gedragen maatregel is. Uit peilingen bleek dat de groep
tegenstanders ca 35% is. Bij ons besluit hebben wij deze geluiden, en inspraakreacties ook
expliciet afgewogen en beoordeeld. Wij verwijzen u naar ons besluit van 19 juni 2018, kenmerk
BW-6450.
Onze ervaring en de Binnenstadspeiling van 2018 geven hetzelfde beeld. Wij citeren uit de
rapportage (p. 3):
…..
De groep die, over het toelaten van fietsers in de Grotestraat, een (zeer) positieve (50%) algemene indruk
heeft is groter, dan de groep die er (zeer) negatief tegen over staat (26%). Iets meer dan een vijfde (21%)
geeft aan neutraal te zijn. Er zijn geen verschillen ten opzichte van 2017.

…..
Wij zien hiermee voorlopig geen aanleiding de situatie te veranderen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris,
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