
Commissie vergadering Grondgebied op 20 januari 2016. 

Inspreekrecht     Masterplan Centrum. 

 

Geachte voorzitter,  

Graag maken wij als Nederlandse Fietsersbond tijdens deze 

commissievergadering gebruik van het inspreekrecht.  

 

In 2013 kwam de Fietsersbond met het stuk ‘visie Grotestraat na 

voltooiing van de combitunnel’.  

De meanderende Regge en de schets van Leo ten Brinke, (de schets 

die ook te zien was bij de expositie afgelopen najaar in dit huis) 

dienden als inspiratiebron.  

 

Bij het doorlezen van de vergaderstukken, en de nota van 16 december 

met ‘het pakket maatregelen ter versterking van het centrum’ zien we 

dat het in dit stadium, bijna uitsluitend gaat over parkeerbeleid, 

budgetten en financiën.  

Besluiten hierover zullen leidend zijn bij de verdere uitwerking van de 

plannen.  

 

Ik spreek namens de actieve leden van de plaatselijke fietsersbond.  

Wij komen op voor de belangen van de fietsers in deze gemeente;  

En nu specifiek voor de inwoners die op de fiets naar het centrum 

komen  

- om hun inkopen te doen bij de plaatselijke middenstand,  

- om de horeca te bezoeken,  

- of die het centrum passeren op weg naar hun bestemming elders in 

de gemeente.  

 

Helaas, in ‘het pakket maatregelen ter versterking van het centrum’ en 

andere stukken ter voorbereiding van deze vergadering, komen wij het 

woord fietser niet tegen.  

 

Het gaat over autoverkeer, parkeerbeleid en de handhaving ervan, 

parkeren van werknemers, van winkelbezoekers, en zoekverkeer.  

De stukken lezend, lijkt het als of iedereen met de auto richting 

centrum komt, en een parkeerplek wil claimen zo dicht mogelijk bij hun 

bestemming.  

 

Raadsleden,  

in uw besluitvorming wilt u samen mét B&W oplossingen vinden om het 

centrum toekomst-bestendig te maken.  



Wij vragen van u om in uw besluiten rekening te houden met de 

fietser;  

 

 Wij pleiten mét u voor minder blik op straat, minder auto’s 

rondrijdend op zoek naar een parkeerplaats; voor minder 

autoverkeer door de Grotestraat,  

 Wat ons betreft autoverkeer slechts in één richting,  

 Wij pleiten voor een fietsvriendelijk centrum, waar fietsers niet 

langer de ruimte hoeven te delen met voetgangers, toeristen en 

uitgestalde winkelwaar buiten de één-meter zone.  

 Wij pleiten voor het ontvlechten van het verkeer, dus de fietsers 

niet langer te gast op een verbreed voetpad.  

Want voor het lopende publiek waren wij ongewenst gasten 

 Fietsers ook niet te gast op het autodeel van de Grotestraat.  

 

 Wij pleiten voor een Grotestraat met een vrijliggend fietspad of 

winkelgebied           waar auto’s vanuit één richting te gast zijn; 

auto’s onderweg naar die ene winkel waar zij willen parkeren;  

 Wij pleiten voor meer fietsparkeerplaatsen.  

De ruimte die één geparkeerde auto inneemt is gelijk aan de ruimte 

voor vier of vijf fietsnietjes of parkeerbeugels voor fietsen.  

Dat betekent voor de middenstand, een veelvoud van winkelend 

publiek in de straat.  

 En tenslotte, als de parkeermeters zullen verdwijnen, zijn het 

prachtige punten voor het opladen van elektrische fietsen.  

 

Onze vraag aan u als commissieleden is:  

Wilt u bij uw meningsvorming, en besluiten, zowel vanavond als bij de 

vervolgstappen richting ‘toekomst van het centrum van Nijverdal’ de 

belangen van de fietser meewegen?   

De belangen van de fietser     als een volwaardige, gezonde en 

milieuvriendelijke verkeersdeelnemer.  

Belangen die enerzijds een investering zullen vragen, maar anderzijds 

ook kostenbesparend kunnen zijn.  

 

Ik dank u voor uw aandacht.  

 

 
Harry Olthof 


