Motie: Fietsparkeren in het centrum van Steenwijk
Voorstel nr.:
Onderwerp: Fietsen binnenstad Steenwijk
De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen op dinsdag 10 juli 2018
Constaterende dat:
- de herinrichting van de Markt in Steenwijk na afloop van de zomer begint;
- bij de uitwerking van die plannen (nog) geen rekening is gehouden met een voorziening
voor het stallen van fietsen op en rond de markt;
- op de gemeentepagina van Steenwijkerland maart 2018 aan de inwoners van
Steenwijkerland is gevraagd om suggesties en dat ideeën zijn ingediend;
- tellingen uitwijzen dat het aantal fietsen op en rond de markt zaterdags oploopt tot ruim
100 (en incl. de rest van de binnenstad tot plm. 500);
- het aantal fietsparkeerplaatsen in en rond de binnenstad van Steenwijk te kort schiet;
- de G1000 top voorstelt het gebruik van de auto te verschuiven naar gebruik van fiets of ebike (het aantal fietsers zal in de toekomst toenemen);
- in of nabij de binnenstad de mogelijkheid om fietsten te stallen in een bewaakte
rijwielstalling ontbreekt;
Overwegende dat:
- de binnenstad van Steenwijk aantrekkelijker moet worden voor bezoekers en winkeliers;
- de toename van fietsverkeer gevolgen zal hebben voor o.a. de verkeersinfrastructuur van
en naar de centra van winkelgebieden enz.;
- de huidige verkeersstructuur niet voorziet in zogeheten fietsstraten (zgn. rode lopers), die
het voor fietsers mogelijk maakt snel en veilig winkelcentra, scholen en openbaar vervoer
te bereiken.
Verzoekt het college om:
1. op zo kort mogelijke termijn met oplossingen te komen om het parkeren van fietsen op en
rond de markt in Steenwijk te voorkomen en het aantal parkeervoorzieningen voor fietsers
uit te breiden;
2. te onderzoeken op welke wijze de verkeersinfrastructuur zodanig is aan te passen zodat
snelle en veilige routes voor fietsers ontstaan (zgn. rode lopers) van en naar het
winkelgebied, scholen en openbaar vervoer in Steenwijkerland.
en gaat over tot de orde van de dag.
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