
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO 

 

 

Fietsparkeren  

 

Ingevolge artikel 41 verzoekt ondergetekende om schriftelijke beantwoording van de volgende vragen  

 

 

In de PZC van 16 juni 2022 lazen wij dat het college heeft besloten extra fiets parkeerplaatsen op Plein 

1940 te creëren en een streng parkeerverbod op de markt wil handhaven. Uit het artikel begrijpen wij dat 

hierover geen overleg en contact is geweest met de ondernemers (o.a. VOM, KHN) in de binnenstad. 

 

Dit leidt tot de volgende vragen: 

1. Waarom heeft het college geen overleg gevoerd met de ondernemers van Plein 1940, de VOM 

of KHN ten aanzien van het fietsparkeren en het verplaatsen/weghalen van de plantenbakken 

op Plein 1940? Is het nu genomen besluit ineens opgekomen? 

2. Is het college van mening dat met dit besluit de mogelijkheden tot fietsparkeren in het centrum 

worden verbeterd en toekomstbestendig worden gemaakt? Waarom wel/niet? 

3. Bent u bereid om alsnog in overleg te gaan met de ondernemers(verenigingen) om samen te 

kijken welke creatieve oplossingen er zijn voor het fietsparkeren en niet het probleem van de 

ene locatie naar de andere te verplaatsen? 

4. De VVD vindt dat Middelburg een fietsvriendelijke gemeente moet zijn en blijven. Dit past goed 

bij het dna van de gemeente.  Dat vraagt om inzet. Bent u het met ons eens dat we daarom 

voor onze inwoners en gasten moeten (blijven) werken aan voldoende fietsenstallingen en dat 

de mogelijkheden op bijvoorbeeld het Zusterplein en eventuele andere locaties verder uitge-

breid dienen te worden? Graag motiveren 

5. Welke locaties heeft het college nog in beeld om extra fietsparkeerplaatsen te creëren?  

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

andere in de binnenstad) op te lossen. De Gemeente Middelburg kan dit onder andere doen 

door een integraal fietsplan te maken en uit te voeren. Deelt het college dit? En op welke ter-

mijn zou een dergelijk integraal plan kunnen worden gerealiseerd? 

7. Is het college het met de VVD eens dat Plein 1940 een aantrekkelijk  en sfeervol plein is en 

kan blijven met terrassen, maar om dit tot zijn recht te laten komen het wel noodzakelijk is om 

de ruimtelijk inrichting breder in de omgeving (o.a. Zusterstraat/Zusterplein) te bezien en het 

plein opnieuw in te richten? Waarom wel/niet? 

8. Is het college bereid hierover met de ondernemers van Plein 1940 en overige belanghebben-

den in gesprek te gaan? Waarom wel/niet? 
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