
 

 

 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

 

Voorstel nummer 18-187 agendapunt 1.b.12 

 

 

Onderwerp: integraal fietsplan 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 12 en 13 november  

 

 

 

De Raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- Er in 2011 ruim 1 miljoen euro beschikbaar was voor ‘bike friendly city’;  

- Het juryrapport van de Fietsersbond bij de beste fietsstadverkiezing in 2014 sprak over ‘Middelburg 

fietsstad in wording’; 

- De historische binnenstad beeldbepalend is voor de gemeente Middelburg. 

- Het aantal bezoekers van de binnenstad van Middelburg flink gegroeid is de afgelopen jaren en dat 

er nog meer groei wordt voorzien in de nabije toekomst.; 

- De aanpak van verkeersstromen en mobiliteit continu aandacht vraagt van de gemeente; 

- De aanpak van de knelpunten noodzakelijk is;  

- Een integrale aanpak van het fietsvriendelijk maken wordt gemist;  

- Er geen apart fietsbudget is opgenomen in de begroting; 

- Er in de begroting 2018 werd gesproken over optimalisatie fietsring, dit in de begroting 2019 niet 

terug komt.  

 

 

van mening dat: 

- De huidige financiele positie van de gemeente Middelburg grote ontwikkelingsmogelijkheden 

momenteel niet mogelijk maken 

- Het wel mogelijk is om nog duidelijker te  kiezen voor de fiets; 

- Er een nadrukkelijke wens is van bewoners en ondernemers om de fietsproblematiek (onder 

andere in de binnenstad) op te lossen 

- Gemeente Middelburg dit onder andere kan doen door een integraal plan te maken en uit te voeren 

- Er bij een apart fietsbudget beter gekeken en vergeleken kan worden hoe Middelburg presteert als 

fietsvriendelijke stad 

 

 

 



 

Verzoekt het college om: 

- Een nieuw integraal fietsplan op te stellen waarin onder andere oog is voor het fietsparkeren in de 

binnenstad en de oorspronkelijke plannen van de fietsring, eventueel met een apart fietsbudget 

- In dit plan te betrekken hoe overige verkeersstromen (bv het in en uitstappen bij toeristenbussen) 

beter kunnen worden geregeld 

- Bij de ontwikkeling van het integrale fietsplan belanghebbenden te betrekken, zoals Vereniging 

Ondernemers Middelburg, Fietsersbond, verkeerswerkgroepen, wijkteam etc) 

- Duidelijk te maken wat de kosten en de ‘quick wins’ zijn zodat de raad keuzes kan maken. 

- De raad over de voortgang te informeren. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fracties van de ChristenUnie,                                               VVD 

 

               

Willemien Treurniet                                                                                 Wilfried Boonman 

 

 

 

 


