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Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2022 nummer 121 van raadslid Bosch 
(PVV) van 1 juli 2022 over ‘Utrecht is geen toegankelijke stad’. De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.

Vraag 1
Erkent u deze overlast?
Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Bent u het met ons eens dat deze voorbeelden gevaarlijk gestalde fietsen betreffen? En dat deze dus verwijderd 
moeten worden?
Antwoord 2
Ja, de gestalde fietsen op blindengeleide stroken blokkeren de route voor mensen met een visuele beperking en 
staan daardoor gevaarlijk. We betreuren het dat het nog steeds voorkomt, ondanks de duidelijke zichtbaarheid van 
zo’n strook. Toegankelijkheid, en daarbij dus vrije blindengeleide stroken, heeft de aandacht. De handhaving richt zich 
op hotspots in de drukke binnenstad.

Vraag 3
Wat vindt u van het idee om meer speciale informatietegels te plaatsen bij bekende overlast-hotspots?
Antwoord 3
De informatietegels “Houd de lijnen vrij” plaatsen wij op hotspots waar het noodzakelijk is om doorgangen vrij te 
houden. Overigens zien we dat niet bij iedereen de boodschap aankomt, waardoor handhaving noodzakelijk blijft. Met 
de raadsmotie 2022/158 “Houd de lijn vrij” draagt de gemeenteraad ons op om de campagne "Houd de stoep vrij” in 
meerdere wijken tegelijk uit te rollen en in de binnenstad permanent een bewustwordingscampagne te voeren. Over 
de uitvoering van de motie en eventuele extra benodigde middelen zullen we u later dit jaar nader informeren. 

Vraag 4
Zijn het vaste tijden waarop VTH een ronde doet? Zo ja, zijn deze tijden wel in overeenstemming met 
overlastmeldingen?
Antwoord 4
Ja, de inzet van handhaving is op vaste tijden en dagen. De inzet bepalen wij op basis van drukte in de stad. Op deze 
manier worden er jaarlijks duizenden gevaarlijk gestalde fietsen verwijderd (zie daarvoor het meest recente 
handhavingsverslag). Buiten deze inzet proberen wij met bewustwordingscampagnes de fietser naar geschiktere 
locaties te begeleiden. Denk daarbij aan de recente krijtboodschappen op de Ganzenmarkt. We constateren sinds 
enkele maanden op een aantal locaties een toename van overlast buiten de kantoortijden. 

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/0440618d-80dc-4bd9-a0f1-ec3ec5b61fee
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/6acbe33c-cc10-415d-accc-1a8fa3ad16fa?documentId=5626ce9f-922e-481c-b934-8895f282b350


Vraag 5
Waarom past u geen maatwerk toe? Dus vaker kijken waar dit het meest gebeurt, wellicht kan binnenstadbewoner 
Sjoerd de Boer met VTH een ronde doen langs overlast-hotspots.  Wij brengen u graag met hem in contact.
Antwoord 5
Binnen het beschikbare budget wordt de inzet gepland. Dat komt feitelijk neer op twee handhavingsauto’s met 
handhavingsteam (één voor het Stationsgebied en één voor de historische Binnenstad). Gevaarlijk gestalde fietsen 
worden door deze handhavingsteams gelabeld en direct verwijderd. Met de beschikbare capaciteit is de inzet mogelijk 
op hotspots, waar vaak en veel fietsen gevaarlijk staan gestald. De heer De Boer is bekend bij ons en zeer welkom 
om zijn kennis met onze handhavers te delen. Wij nemen contact met hem op.

Vraag 6
Hoe voorziet u dat dit probleem zich verder ontwikkelt? Graag een uitgebreide oplossingsgerichte analyse en neem 
dan vooral onderstaande beschouwingen mee die wij als PVV aandragen:
a. Uw college heeft de fiets heilig verklaard en wil zelfs nog meer (deel)fietsen faciliteren.
b. Uw college wil deze stad laten groeien naar meer dan 450.000 duizend inwoners.
c. Uw college doet al jaren niets om hinderlijk gestalde fietsen tegen te gaan. Fietsers zijn dus gewend hun fiets zo te 
stallen en zullen dit dan ook waarschijnlijk voortzetten omdat het een gewoonte is.
Antwoord 6
Op 16 juni 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de module fietsparkeren, als onderdeel van het parkeerbeleid. 
In deze module hebben we een uitgebreide oplossingsgerichte analyse geschetst van het fietsparkeren in de 
groeiende stad. Wij faciliteren het fietsen als gezonde vervoerwijze. Daarom zetten we in op meer inpandige 
stallingen in de binnenstad, pop-upstallingen, communicatie om de bezettingsgraad te verhogen en als sluitstuk 
handhaving op foutief gestalde fietsen, wanneer de parkeercapaciteit op orde is. Voor het Jaarbeursplein zijn de 
voorbereidingen voor een fietsparkeerverbod en structurele handhaving gestart.

Vraag 7
De kwaliteit van beantwoording van schriftelijke vragen laten de laatste tijd te wensen over.
Kunt u deze vragen wel eens een keer serieus beantwoorden? Neem er de tijd voor, maar wel binnen 6 weken
Antwoord 7
Alle vragen van raadsleden nemen we serieus. Als gevolg van het zomerreces kon beantwoording van uw vragen niet 
binnen de daarvoor gestelde termijn worden afgedaan. Uw raad heeft hierover een uitstelbericht ontvangen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,



Schriftelijke vragen ‘Utrecht is geen 
toegankelijke stad’
Vragen:
Al weken ziet onze fractie op o.a. Twitter foto’s en berichten met als onderwerp het gedrag van 
vele fietsers in vooral de binnenstad. Vele hulpmiddelen van mensen met een beperking en 
stoepen in zijn geheel worden geblokkeerd door gestalde fietsen. Dit vinden wij naast dat het 
gewoon hinderlijk is ook gevaarlijk en moet daarom stoppen. Hoe lang wachten we nog voordat er 
een visueel beperkt persoon hard valt en ernstige verwondingen oploopt of is dit inmiddels 
realiteit? Dit moet anders!

Ook het voorkomen van dit gedrag zou een doel op zich moeten zijn. Het moet duidelijk zijn voor 
fietsers dat het stallen van de fiets op bijvoorbeeld een blindegeleidelijn of op een zodanige wijze 
dat ze de hele stoep blokkeren niet kan. Dit kan bijvoorbeeld met meer tegels die daarop wijzen. 
Denk aan tegels met teksten als ‘’Houd de stoep vrij!”. De wethouder gaf vorige week in de 
commissie aan dat VTH twee keer per dag handhaaft maar dat er tussendoor wel weer nieuwe 
fietsen neergezet worden. Wij denken dat het beter is te inventariseren waar dit het meest 
voorkomt en hierop maatwerk toe te passen. Hieronder een aantal foto’s van situaties:

Even wandelen door de stad? Nee hoor, want je kan niet eens normaal op de stoep lopen.

(Foto’s afkomstig van het Twitteraccount van de heer S. de Boer)



Een hek blokkeert de plek waar normaal fietsen staan (ook onwenselijk), de hele stoep is geblokkeerd.

(Foto’s afkomstig van het Twitteraccount van de heer S. de Boer)

Een stoep, volledig geblokkeerd.



Fietsen op blindegeleidelijnen tegenover TivoliVredenburg, je zou hier ook maar uit de bus stappen.

Wij hebben over bovenstaande de navolgende vragen:

1) Erkent u deze overlast?
2) Bent u het met ons eens dat deze voorbeelden gevaarlijk gestalde fietsen 

betreffen? En dat deze dus verwijderd moeten worden?
3) Wat vindt u van het idee om meer speciale informatietegels te plaatsen 

bij bekende overlast-hotspots?
4) Zijn het vaste tijden waarop VTH een ronde doet? Zo ja, zijn deze 

tijden wel in overeenstemming met overlastmeldingen?
5) Waarom past u geen maatwerk toe? Dus vaker kijken waar dit het meest 

gebeurt, wellicht kan binnenstadbewoner Sjoerd de Boer met VTH een ronde 
doen langs overlast-hotspots. Wij brengen u graag met hem in contact.

6) Hoe voorziet u dat dit probleem zich verder ontwikkelt? Graag een uitgebreide 
oplossingsgerichte analyse en neem dan vooral onderstaande 
beschouwingen mee die wij als PVV aandragen:

a. Uw college heeft de fiets heilig verklaard en wil zelfs nog meer 
(deel)fietsen faciliteren.

b. Uw college wil deze stad laten groeien naar meer dan 450.000 duizend 
inwoners.

c. Uw college doet al jaren niets om hinderlijk gestalde fietsen tegen te 
gaan. Fietsers zijn dus gewend hun fiets zo te stallen en zullen dit dan 
ook waarschijnlijk voortzetten omdat het een gewoonte is.

7) De kwaliteit van beantwoording van schriftelijke vragen laten de laatste tijd te 
wensen over. Kunt u deze vragen wel eens een keer serieus beantwoorden? 
Neem er de tijd voor, maar wel binnen 6 weken.
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Gesteld door:
 David Bosch


