Aan het College van Burgemeester en
Wethouders
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
t.a.v. de heren Salverda en Naafs
Postbus 200
3940 AE Doorn

Driebergen, 23 oktober 2008

Geachte heren Salverda en Naafs,
Gisteren/Afgelopen donderdag heeft u door middel van het uitdelen van flyers geprobeerd
om enige orde in de fietsenchaos rond het station Driebergen-Zeist te scheppen. Wij hopen
dat u niet alleen flyers hebt uitgedeeld, maar dat u ook de moeite genomen heeft om het
aantal fietsen en fietsklemmen te tellen. U zult dan gezien hebben dat het aantal klemmen
veruit ontoereikend is, ook als alle klemmen aan de Odijkse kant worden meegeteld. Wij
vragen u dan ook vriendelijk, doch dringend, om de voorgenomen ruimacties op te schorten
en een voldoende aantal klemmen te plaatsen. Hiervoor geven wij de volgende
overwegingen,
1. In de huidige periode van onzekere benzineprijzen en toenemende aandacht voor de
urgentie van de klimaatproblematiek, moeten mensen die niet van de auto gebruik
maken maar van de fiets en het openbaar vervoer, beloond worden. Niet door het
deporteren van hun rijwiel, maar door het toevoegen van extra stallingplaatsen op
plaatsen die door reizigers gewenst zijn. Hoewel de ruimte rond het station schaars
is, zien wij nog mogelijkheden in het deels ongebruikte busstation en het opheffen
van enkele autoparkeerplaatsen bij de Zeister toegang. Ter illustratie van de
mogelijkheden, op één autoparkeerplaats passen 20 fietsen.
2. Fietsen wegslepen bij een tekort aan stallingsruimte is een vorm van onbehoorlijk
bestuur. Uit een telling op 21 mei 2008 is ons gebleken dat er in de omgeving van
het station een absoluut tekort aan fietsklemmen is van circa 140 klemmen. Om alle
fietsende treinreizigers een aanvaardbaar plekje te kunnen aanbieden zouden
feitelijk circa 360 extra klemmen bijgeplaatst moeten worden. Voor details over de
locaties van de aangetroffen fietsen verwijs ik naar onze website,
http://www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug De rechtbank van Breda heeft recent
uitspraak gedaan over de zorgvuldigheid waarmee een stallingverbod omkleed moet
zijn. Wanneer deze lijn wordt toegepast op de situatie Driebergen-Zeist dient u te
kunnen aantonen dat er in de stationsomgeving voldoende plekken zijn, alvorens u
tot wegslepen over kunt gaan.
3. Tot slot wijzen wij u er op dat de rechtbank in Arnhem in juni 2007 de mogelijkheid
om de regels uit de APV toe te passen beperkt heeft tot “spoedeisend belang”. Het
enkele feit dat een fiets buiten het rek is geplaatst is onvoldoende om direct tot
wegslepen over te gaan. Pas wanneer de buiten het rek geplaatste fietsen “gevaar
of hinder” opleveren zou wegslepen acceptabel kunnen zijn. Tijdens onze eerder
genoemde telling constateerden wij dat veel fietsen weliswaar buiten de rekken
staan, maar velen geen gevaar noch hinder veroorzaken. Mocht u ondanks deze

waarschuwing toch overgaan tot het wegslepen van fietsen die geen gevaar of
hinder opleveren, dan zullen wij gedupeerde eigenaren ondersteunen in de
juridische procedure.
Overigens hebben wij geen bezwaar tegen het verwijderen van wrakfietsen en kennelijke
weesfietsen (fietsen in goede staat die al lange tijd ongebruikt in het rek staan). Hiermee
wordt de overzichtelijkheid van de fietsenstalling en de beschikbaarheid van de klemmen
bevorderd.
Dat het bewaren van weggesleepte fietsen niet buiten de gemeente mag plaats vinden
spreekt voor zich.
Graag verneem ik op korte termijn uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de Fietsersbond, afdeling Utrechtse Heuvelrug

Bert Rook
secretaris

