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Betreft: Ongevraagd advies fietsenstalling stationsplein
Geachte leden van het college van B&W,
Op vrijdag 5 september 2014 werden fietsen met een speciale sticker die bij het
station stonden verwijderd. Het ging hierbij om de zogenaamde weesfietsen, fietsen
die niet in de rekken staan of er al langere tijd ongebruikt staan. De verwijderde
fietsen konden tegen een contante betaling van vijftien euro worden opgehaald aan de
Gewenten 40 in Roosendaal.
Deze acties zijn een gevolg van de afspraak tussen wethouder Verbraak en de NS die
afgesproken hebben dat zij het probleem van de chaos met de fietsen bij het station
gezamenlijk aan zouden pakken.
De Jongerenraad is echter van mening dat het verwijderen van weesfietsen slechts
een vermindering is van het probleem, maar dat het probleem hiermee niet bij de kern
wordt aangepakt.
Wij willen u daarom adviseren om te kijken naar een uitbreiding van de gratis
fietsenstalling op het Stationsplein. Voldoende stallingmogelijkheden zijn niet alleen
prettig voor fietseigenaren, maar zullen ook het straatbeeld goed doen.
De bestaande betaalde fietsenstalling op het Stationsplein zien wij niet als een
oplossing voor het probleem. Er wordt maar met mate gebruik gemaakt van deze
betaalde stalling en de voorkeur gaat uit naar de gratis onbewaakte buitenstalling.
Jongeren hebben vaak slechts beperkte middelen waarmee zij moeten zien rond te
komen. Onder andere hierdoor zullen zij voor een gratis stalling gaan. Verder is de
tijd die gemoeid gaat met het stallen en het soms lastige gebruik van de OV-chipkaart
om toegang te krijgen tot de betaalde stalling een reden om deze niet te gebruiken.
De inkomsten die verkregen zijn uit de boetes van de verwijderde weesfietsen zouden
eventueel een aandeel kunnen vormen in de bekostiging die uitbreiding van de
stallingmogelijkheden met zich mee zal brengen. Wij snappen dat ook ruimte voor
uitbreiding van belang is. Onder andere de ruimte aan de linker zijde van het station,
tussen het stationsgebouw en de Passarelle zien wij als een mogelijk geschikte
ruimte. Echter bestaan er ook dubbellaagse fietsparkeersystemen die de capaciteit op
de huidige plek bij het Stationsplein kunnen verdubbelen. Wij zien dan ook genoeg
mogelijkheden om dit probleem definitief aan te kunnen pakken.

College van Burgemeester en Wethouders
31 oktober 2014
Pagina 2

Wij willen graag met u meedenken over een oplossing van dit probleem.
Graag zien wij een reactie op ons advies tegemoet.
Hoogachtend,
Jongerenraad JONG Roosendaal
Namens deze:

Menno Nefs
Voorzitter Jongerenraad JONG Roosendaal

