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Vragen van raadslid Hans van Wegen en Ralph Langendam (Burger Partij Amersfoort) over 
“vreselijk lelijke Rode Fietsenrekken op het Havik in Amersfoort”,  
conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 5 maart 2019. 

ANTWOORD van het college dd. 26 maart 2019. 

TOELICHTING door fractie BPA. 
Recent kregen bewoners van het Havik in Amersfoort, de oudste historische haven van 
Amersfoort, een beschermd stadsgezicht, van de afd: Verkeer een brief in hun brievenbus. 

Daarin werd aangekondigd dat het eerste Rode Fietsenrek, zoals nu reeds geplaatst op de 
Kamp nr. 54 ook op het Havik bij nr. 17 zal wordt geplaatst. 

VRAGEN AAN  &  ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE 
Afgestemd portefeuillehouder(s): Buijtelaar 
INLEIDING DOOR HET COLLEGE (facultatief) 
Wij willen de binnenstad van Amersfoort aantrekkelijk en leefbaar is. In de binnenstad 
spelen een aantal projecten rond het thema mobiliteit. We willen een autoluwe 
binnenstad, het bevoorraden verduurzamen en betere voorzieningen voor fietsparkeren. 
Geparkeerde fietsen verrommelen de openbare ruimte  en verminderen de 
toegankelijkheid.  Om te kijken welke locaties geschikt zijn voor fietsparkeerplekken 
wordt daarom op diverse locaties in de binnenstad tijdelijk dit fietsrek geplaatst. 
Bewoners en gebruikers worden gevraagd hun ervaring te delen zodat bepaald kan worden 
welke locaties eventueel geschikt zijn voor permanente fietsparkeerplaatsen. Op deze nog 
te bepalen locaties worden dan een definitieve fietsenrekken geplaatst. De vormgeving van 
deze rekken moet nog nader worden uitgewerkt. Het rode fietsenrek op het Havik is dus 
een tijdelijke voorziening in het kader van een proef. 

Vraag 1: 
Is het College op de hoogte van onderstaande BPA toelichting? 

Antwoord 1: 
Ons college heeft op d.d. 19 februari 2019 de bewoners van het Havik per brief 
geïnformeerd over het tijdelijk plaatsen van een fietsenrek. In deze brief hebben we 
uitgelegd dat het om een proef gaat in het kader van het verbeteren van het fietsparkeren 
in de binnenstad, en de planvorming Autoluwe Binnenstad. In deze brief hebben wij 
aangegeven dat het om een proef gaat waarbij we de ervaringen van de bewoners van het 
Havik en andere belanghebbenden graag willen horen om daarna te besluiten óf, en in 
welke vorm, definitieve maatregelen genomen worden.   

Vraag 2: 
Is het College op de hoogte dat afd: Monumentenzorg zich met iedere detail (en terecht !) 
bemoeit als het gaat over de detaillering van de historische huizen op het Havik ? 

Antwoord 2: 
Ons college is erg betrokken bij het behoud van het karakter van de historische 
binnenstad. 



Vraag 3: 
Zo ja, wat vindt het College dan van dit plan van de afd: Verkeer om deze grote, 6 meter 
brede Rode Fietsenrekken te gaan plaatsen op het Havik ? 

Antwoord 3: 
Ons college heeft het fietsrek geplaatst om te bekijken of het fietsparkeren beter 
gefaciliteerd kan worden. Het betreft een experiment om de verrommeling van los 
gestalde fietsen tegen te gaan en de openbare ruimte wat betreft het fietsparkeren te 
verbeteren. 
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