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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door mevrouw Van Megen van de Fractie van D66 

over Ruimingsactie fietsen bij het station 

Beantwoording van de vragen: 
Vraag 1) Heeft de gewijzigde aanpak het beoogde effect gehad als het gaat om reacties van bewoners? 

Antwoord: Na het stickeren (12 september 2016) zijn minder reacties dan gebruikelijk binnengekomen over 
de bedoeling van de ruimingsactie. Wellicht doordat de tekst op de sticker is aangepast en een week 
voor de actie een mededeling heeft gestaan in de Woerdense Courant, wat voorheen niet gebeurde. 

De oude tekst op de sticker was: 
Waarschuwing: Het vermoeden bestaat dat deze (brom)fiets is achtergelaten. Deze (brom)fiets zal 
derhalve binnenkort worden verwijderd. Bel voor informatie 14348 of de FietsSluis 0348-497049. 

De nieuwe tekst op de sticker is: 
Attentie: Alle fietsen zijn gelabeld om te kunnen controleren op langparkeerders, weesfietsen en 
gestolen fietsen. Zo houden we dit gebied opgeruimd en schoon. Help ons mee het gebied opgeruimd 
te houden. Gebruikt u deze fiets ? Verwijder dan dit label. Bel voor informatie 14348 of de FietsSluis 
0348-497049. 

Vraag 2) Wat zijn de ervaringen met deze nieuwe aanpak van de (medewerkers van) de FietsSluis ? 

Antwoord: De periode tussen het stickeren en het weghalen van de fietsen is langer geweest dan in het 
verleden: 28 dagen i.p.v 14 dagen. Het valt de medewerkers van de FietsSluis op dat vooral in de 
eerste 2 weken stickers zijn verwijderd van gelabelde fietsen en nauwelijks meer in de laatste 2 
weken. Tevens worden niet meer fietsen (gratis) opgehaald dan voorheen. Voor de medewerkers van 
de FietsSluis was weinig verandering merkbaar in het gedrag van de gebruikers van de fietsen. 

Vraag 3) Hoeveel fietsen zijn er uiteindelijk geruimd en hoeveel daarvan zijn er tot op heden opgehaald? 

Antwoord: In week 41 zijn 101 fietsen geruimd. Daarvan zijn er 5 opgehaald door de rechtmatige eigenaar 
^ 4,90/)). Opmerking: de rechtmatige eigenaar hoefde nu geen C 20,- te betalen, wat voorheen wel 
het geval was. 

Ter vergelijking de cijfers van eerdere ruimingsacties in 2016: 
Week 4: 38 fietsen geruimd 
Week 11: 36 fietsen geruimd 
Week 19: 38 fietsen geruimd 
Totaal zijn er tot week 20 vanaf het stationsgebied 112 fietsen geruimd, waarvan er 13 (11,607o) zijn 
opgehaald door de rechtmatige eigenaar. 

Er zijn bij deze ruiming dus bijna net zo veel fietsen verwijderd als bij de eerste drie ruimingen in 2016 
samen. Een verklaring hiervoor is dat er 5 maanden niet is geruimd tussen de ruiming in week 19 en 
deze (week 41). Blijkbaar zijn na de vakantieperiode veel fietsen blijven staan. 



Vraag 4) 

Antwoord 

Kunt u ons een geactualiseerd overzicht doen toekomen m.b.t. de fietsendiefstallen in Woerden 
totaal en op het station. 
Het aantal aangiften bij de politie: 

Aangiften van 
diefstal van brom-, 
snor- en 'gewone' 
fietsen 

totaal 
gemeente 
Woerden 

waarvan 
stations
gebied 

Vo stations
gebied 

jan-16 22 13 59 
feb-16 18 4 22 
mrt-16 17 5 29 
apr-16 19 7 37 
mei-16 18 6 33 
jun-16 16 2 13 
jul-16 10 5 50 

aug-16 21 11 52 
sep-16 24 7 29 
okt-16 24 14 58 

1-24 nov-2016 12 3 25 
Totaal 201 77 38 7o 

Bijlage: de ingekomen brief met corsanummer: 16.024490 

De burgeme De secretaris 

anj^yifsbefgen MB 

f 
sberaen MBA drs. M.H.J. va oer 



Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van D66 inzake de ruimingsactie van fietsen bij het station. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 21 december 2016. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Onno Vliegenthart | adjunct-griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  

W gemeenteraad.woerden.nl 

From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: maandag 21 november 2016 10:56:29
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - ruimingsactie fietsen station (D66)
Attachments: art. 40 vragen - ruimingsactie station (d66).pdf 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Woerden, 21 november 2016 
 
 
Betreft: artikel 40-vragen ruimingsactie station  
 
 
Geacht college,  
 
In september/oktober heeft FermWerk/FietsSluis weer een fietslabelactie op het station gehouden. 
Met deze fietslabelactie controleert de gemeente de stallingen op langparkeerders, weesfietsen, 
fietsen die de doorgangen belemmeren en gestolen fietsen om zo het stationsgebied opgeruimd 
en schoon te kunnen houden. 
 
Deze actie was anders van opzet dan voorheen, nadat uit de door D66 aangevraagde evaluatie 
met de FietsSluis een aantal aanbevelingen is overgenomen. 
 
De fractie van D66 heeft hierover de volgende vragen:  
 
1. Heeft deze gewijzigde aanpak het beoogde effect gehad als het gaat om reacties van 

inwoners? 

2. Wat zijn de ervaringen met deze nieuwe aanpak van (de medewerkers van) de FietsSluis? 

3. Hoeveel fietsen zijn er uiteindelijk geruimd en hoeveel daarvan zijn er tot op heden opgehaald? 

4. Kunt u ons een geactualiseerd overzicht doen toekomen met betrekking tot de 
fietsendiefstallen in Woerden totaal en op het station? 

 

 
Graag ontvangen wij bij elk van de gestelde vragen een adequate toelichting.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Saskia van Megen 
 
Gemeenteraadslid D66 Woerden  
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