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Artikel 32 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: fietsendiefstal
De fractie van Gewoon Uden ontvangt veel negatieve signalen uit de Udense samenleving over het
stelen van fietsen met name op en rondom de Markt.
Zo is ons ter ore gekomen dat er de afgelopen weken veel fietsen worden gestolen bij o.a. theater
Markant, supermarkt en uitgaansgelegenheden. De oproep van de fractie van Gewoon Uden op
Facebook leverde al snel meer dan tien meldingen op. En dit is waarschijnlijk nog maar het topje van
de ijsberg, want we horen ook geluiden over ‘een bende’ die sloten van fietsen losknipt en in een
busje laadt.
In welke vorm dan ook, deze mate van fietsendiefstal is ondermijnend voor een veilig centrum van
Uden. We willen ook de eventuele indirecte negatieve consequenties – o.a. het wegblijven van
bezoekers aan het centrum en verdere imagoschade – voorblijven.
Met ‘Uden on Ice’ op komst en de feestdagen voor de deur zal het centrum de komende periode ook
veelvuldig met de fiets worden bezocht. De gemeente Uden promoot het gebruik van de fiets. De
fractie van Gewoon Uden is van mening dat je dit gebruik dan ook op een juiste wijze dient te
faciliteren. De gelegenheid maakt immers…..
De fractie van Gewoon Uden pleit dan ook, naast extra surveilleren en meer cameratoezicht, voor
fysieke structurele oplossingen waar bezoekers veilig hun fietsen kunnen stallen, zoals bijvoorbeeld:
extra ‘nietjes’ in de grond waaraan je een fiets kunt vastmaken én bovenal een bewaakte
fietsenstalling op de driehoek voor theater Markant en achterzijde restaurant Oonivoo. De
fietsenstalling op het Brabantplein is niet afdoende en te ver weg.
De fractie van Gewoon Uden maakt zich zorgen over bovenstaande ontwikkelingen en heeft de
volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:
1.

Is het college op de hoogte van de hoogstwaarschijnlijke recente stijging van
fietsendiefstallen?
En zo ja; zijn er al extra maatregelen getroffen om deze diefstallen tegen te gaan?

2.

Welke mogelijkheden heeft het college om ten behoeve van het druk bezochte centrum met
de feestdagen en de komst van ‘Uden on Ice,’ extra maatregelen te nemen om de
fietsendiefstallen zo goed als mogelijk tegen te gaan?
En is het college voornemens om deze extra maatregelen in deze periode in te zetten?

3.

De fractie van Gewoon Uden zou graag zien dat het centrum van Uden ook structureel beter
het hoofd kan bieden aan fietsendieven. In bovenstaande tekst heeft de fractie al enkele

suggesties uiteen gezet. Behoren ‘extra nietjes in de grond waaraan je een fiets kunt
vastmaken én bovenal een bewaakte fietsenstalling op de driehoek voor theater Markant en
restaurant Oonivoo’ tot de mogelijkheden die het college kan realiseren?
En zo ja; is het college voornemens om deze – of andere – maatregelen op kort termijn in te
zetten om zo verdere imagoschade Uden Centrum te voorkomen?
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Antwoord:
1.

Is het college op de hoogte van de hoogstwaarschijnlijke recente stijging van
fietsendiefstallen?
En zo ja; zijn er al extra maatregelen getroffen om deze diefstallen tegen te gaan?

Vorige week is er een eerste ambtelijk gesprek geweest tussen politie (wijkagent) en gemeente waarin
de cijfers zijn geanalyseerd en een eerste aanzet is gemaakt tot het treffen van maatregelen.
Voorlopig zijn de volgende maatregelen voorgenomen/afgesproken:


De politie gaat vanaf komend weekend specifieke technische middelen inzetten om daders te
kunnen traceren.



Er wordt ook gebruik gemaakt van cameratoezicht.



We gaan kijken of we awarenessborden kunnen inzetten voor de hotspots met teksten als “Zet
je fiets goed op slot” . Deze borden kunnen we ook bij evenementen in Markant of
bijvoorbeeld bij Uden on ice inzetten.



We gaan een communicatie-actie samen met de politie opzetten met voorlichting over goed
op slot zetten en we houden flyeracties met de BOA’s, zoals we dat vaker doen.

In samenspraak met de politie wordt nog verder bezien op welke wijze (een deel van)
bovenstaande/andere maatregelen deel kunnen uitmaken van een meer structurele aanpak. Zie ook
bij vraag 3 de opmerking over de projecten GVVP.

2.

Welke mogelijkheden heeft het college om ten behoeve van het druk bezochte centrum met
de feestdagen en de komst van ‘Uden on Ice,’ extra maatregelen te nemen om de
fietsendiefstallen zo goed als mogelijk tegen te gaan?
En is het college voornemens om deze extra maatregelen in deze periode in te zetten?

Zie 1.
Tijdens UOI gaan we een flyer-bewustwordingsactie houden en extra aandacht besteden het
bevorderen van awareness rondom diefstallen en vooral ook wat mensen er zelf aan kunnen doen
(goede sloten, dubbel op slot zetten, wijze op de nietjes, eigen verantwoordelijkheid enz)
Daarnaast zullen de boa’s op aantal momenten tijdens UOI het gebied rondom UOI bezoeken
(preventieve werking): checken fietsen, mensen aanspreken.
Overigens: vrijwel overal staan nietjes of zijn stallingen met fietsparkeerbeugels beschikbaar, waar
men de fiets kan aanbinden
3.

De fractie van Gewoon Uden zou graag zien dat het centrum van Uden ook structureel beter
het hoofd kan bieden aan fietsendieven. In bovenstaande tekst heeft de fractie al enkele
suggesties uiteen gezet. Behoren ‘extra nietjes in de grond waaraan je een fiets kunt
vastmaken én bovenal een bewaakte fietsenstalling op de driehoek voor theater Markant en
restaurant Oonivoo’ tot de mogelijkheden die het college kan realiseren?
En zo ja; is het college voornemens om deze – of andere – maatregelen op kort termijn in te
zetten om zo verdere imagoschade Uden Centrum te voorkomen?

Er staan behoorlijk wat nietjes. Aan achterzijde Oonivoo is een parkeerterrein dat in gebruik is bij het
restaurant. Voor de driehoek voor Markant zijn meerdere mogelijkheden benoemd. Bij fiets-parkeren
is het net zo als bij het parkeren van auto's. Er is soms snel de indruk dat er te weinig
parkeergelegenheid is omdat men alleen maar kijkt naar de plaats waar men moet zijn. In
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werkelijkheid is er gewoon voldoende parkeergelegenheid (waar dan wel iets meer voor gelopen moet
worden) Totaal staan rond de markt/Marktstraat 157 nietjes. Aan elk nietje kan je tegelijk twee fietsen
aanbinden Daarmee zijn 314 "aanbindplaatsen" beschikbaar.
Het aantal serieus aangebonden fietsen is echter maar een fractie van dit aantal.
Als iedere fietser zijn of haar fiets daadwerkelijk aanbindt en alle nietjes bezet zijn dan zou ter hoogte
van Markant in de bomenrij nog eens 20 nietjes extra eventueel geplaatst kunnen worden.
De fietsenstalling op het Brabantplein is voor een bezoek aan het centrum ook een goede locatie.
In het GVVP uitvoeringsprogramma zitten twee projecten voor (bewaakte / veilige) fietsenstallingen in
2020. Dit is mede afhankelijk van uitgangspunten ten aanzien van fiets in de reconstructie Marktstraat
en de centrumvisie.
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