Domeinvergadering over het Actieplan fietsparkeren inclusief
fietshandhaven
6 juli 2022

17.00 uur

Raadszaal

Beste raadsleden van de Domeinen Algemene Zaken & Fysiek,
Woensdag 6 juli wordt in de vergadering van het domein Algemene Zaken een bijpraatbijeenkomst
georganiseerd over het Actieplan Fietsparkeren. Een thema dat beleidsmatig verbonden is met het
fysieke domein. Fietsparkeren verbindt beide domeinen onlosmakelijk met elkaar. Wij hechten er om
die reden veel waarde aan het onderwerp integraal vanuit zowel de portefeuille mobiliteit als de
portefeuille handhaven met u te bespreken. We waarderen het dat de voorzitters van de beide
domeinen ons hiertoe de mogelijkheid bieden. We hopen dat u allen (domeinleden fysiek en
domeinleden algemene zaken) in de gelegenheid bent bij dit onderwerp aan te sluiten. In deze brief
lichten we kort het programma en de reden van de bijeenkomst toe.

Aanleiding
Fietsparkeren en daarnaast de naleving van de regels hieromtrent, de overlast die ervaren wordt van
geparkeerde fietsen en hoe dit kan worden verminderd, kwam meermaals aan bod tijdens de
domeinvergaderingen Algemene Zaken over handhaven openbare ruimte. Afgesproken werd één van
de kwartaal-bijpraatsessies over handhaven te wijden aan dit onderwerp.

Waarom 2 domeinen gecombineerd?
Het college stelde eind 2020 het Actieplan Fietsparkeren 2020-2025 vast. Een integraal plan om
fietsparkeren in Maastricht te verbeteren. Ambities die gesteld werden, betroffen onder andere
uitbreiding van stallingsmogelijkheden, verbeteren van bewegwijzering, opstarten van een
communicatie- en bewustwordingscampagne, partnerschappen aangaan, het actualiseren van
regelgeving en het intensiveren van handhaven. We geven sinds de start van het programma
integraal vanuit beide portefeuilles uitvoering aan de gestelde ambities. Dit, omdat naar onze
overtuiging alleen in samenhang onze doelen efficiënt, effectief en toekomstbestendig bereikt
kunnen worden. Om die reden is het haast onmogelijk alleen fietshandhaven uit de aanpak te lichten
en te bespreken. Handhaving is één van de instrumenten die bijdraagt aan het totaal. Afgewogen
keuzes ten aanzien van handhaven kunnen niet genomen worden zonder ook aandacht te hebben
voor aspecten die behoren tot het fysieke domein, zoals het vastgestelde beleid en vice versa. Denk
aan het plaatsen van voldoende stallingen in combinatie met aanscherping van parkeerregels en de
mogelijkheden om deze te handhaven.

Het programma
6 juli betreft een bijpraatbijeenkomst waarin we u graag meenemen in de dagelijkse praktijk van het
thema. Ambtelijk wordt een presentatie gegeven over waar we nu staan met de realisatie van het
Actieplan Fietsparkeren. We lichten toe welke acties zijn gerealiseerd, welke successen zijn behaald,
waar nog aan wordt gewerkt en tegen welke dilemma’s en aandachtspunten we aanlopen.
Vervolgens wisselen we graag met u ideeën uit over hoe fietsparkeren in Maastricht er in 2025
uitziet.
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