
            

Aan:  Het college van burgemeester en wethouders 

  
  van de gemeente Venlo 

Van:  Fractie EENLokaal 

 Leon van den Beucken   Remy Maessen 

Betreft: Vragen ex. Artikel 44 reglement van orde 

Belfeld 12-11-2021 

  

Geacht college, 

Onderwerp:  Vragen over uitvoering motie Groen licht voor fietsers (RIB 143) 

Vlak voor de begrotingsbehandeling kregen wij van het college Raadsinformatiebrief 143, met daarin 
een aantal zaken die opgepakt gaan worden om fietsen veiliger, plezieriger te maken en te stimuleren. 
Daarbij staan een aantal zaken voor de fracties D66 en EENLokaal centraal: 

- te onderzoeken welke straten, die nu nog onder het 50 km/h regime vallen, de meeste kans 
maken, teruggebracht te kunnen worden naar het 30 km/h regime 

- scholen die in eerste aanleg in aanmerking komen voor een proef met autovrije straten 
- een gratis bewaakte fietsenstalling in en rondom de binnenstad van Venlo  
- het inventariseren van laaghangend fruit: maatregelen voor fietsveiligheid, die relatief 

goedkoop, gemakkelijk en snel uitgevoerd kunnen worden  

De proef met de autovrije straten bij vier scholen stemt ons tevreden. We zien de beantwoording van de 
overige vragen als een basis voor een fietsvriendelijkere gemeente, het genoemde eenmalige bedrag 
voor laaghangend fruit, beschouwen we als een heel voorzichtig begin. We begrijpen dat het totaal 
benodigde bedrag voor laaghangend fruit nog niet in beeld is, en de €200.000 (verwerkt in begroting 
2020) om tegemoet te komen aan de motie. Bovendien is het Uitvoeringsprogramma Fiets nog niet 
afgerond.  Al met al hebben we voor het college toch nog een aantal vragen over deze RIB. 

In Raadsvoorstel 2021-29 “Ambitiedocument Fiets” van 26 mei 2021, wordt niet echt aangegeven 
wanneer het Uitvoeringsprogramma afgerond is. Mede omdat stilstand in de tussenliggende tijd tussen 
vaststellen van het Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma, voor EENLokaal en D66 geen optie is, 
dienden we aldus de motie “Groen Licht voor de fiets”  in. 
 
Vraag 1 
Is er een indicatie wanneer het Uitvoeringsprogramma Fiets aan de gemeenteraad voorgelegd gaat 
worden?  
 
Vraag 2 
Is er een inventarisatie van alle 50 km/h-wegen (zonder gescheiden fietspaden) in onze gemeente, die 
teruggebracht kunnen worden naar 30 km/h-wegen? Zo ja, kan deze binnen enkele maanden, doch 
minstens één maand voor de kadernota behandeling in 2022 worden opgeleverd. 
 
Vraag 3 
Kan tegelijkertijd met de onder vraag 2 gevraagde inventarisatie een inschatting van de totale kosten 
daarvan worden gegeven?  
 
Vier scholen hebben zich in dit stadium aangemeld voor de proef schoolvrije straten. De kosten worden 
geschaard onder het laaghangend fruit. Onze fracties begrijpen daaruit, dat dit geen grote kostenpost 
zal zijn. Toch willen we graag weten, hoe hoog deze kosten zullen gaan uitvallen. Zodat we beter in 
kunnen schatten, welk bedrag er over blijft voor de andere laaghangend-fruit-projecten, zoals genoemd 
in de lijst.  

 



Vraag 4 
Kan het college aangeven hoe hoog de kostenpost “schoolvrije straten” zal zijn?  
 
Er is al aardig onderzoek gedaan naar de (inpandige) bewaakte, gratis fietsenstalling. Daar is behoefte 
aan, ook met het oog op de E-bikes. Een van de zaken die opvalt in de RIB, is het maken van “slimme 
combinaties” met het personeel van de fietsenstalling op het Flujasplein om de personeelskosten te 
beteugelen. Dat is een goede zaak.  
 
Echter, we hebben wel te maken met het gegeven dat we daarmee een betaalde fietsenstalling hebben 
in de binnenstad. Weliswaar wordt die vooral vanuit Venlo-Zuid, Blerick en Tegelen aangedaan, maar 
toch is er mogelijk “concurrentie”. Tegelijkertijd zouden twee bewaakte fietsenstallingen bij twee 
entrees van de binnenstad juist een extra uitnodiging kunnen zijn om per fiets de binnenstad uit welke 
richting dan ook te bezoeken. Wanneer er een afname van belangstelling voor de locatie Flujasplein 
verwacht wordt, is het volgens D66 en EENLokaal raadzaam om éérst de afweging te maken om 
(bijvoorbeeld) ook deze fietsenstalling gratis te maken, alvorens andere maatregelen worden getroffen. 
 
Vraag 5 
Welke risico’s zijn er voor de exploitatie van de betaalde fietsenstalling op het Flujasplein op het 
moment dat er een gratis fietsenstalling komt in het beoogde (als voorkeursoptie genoemde) gebied?  
 
Onze fracties kunnen zich voorstellen dat er ook nog andere synergiemogelijkheden zijn – behalve met 
de betaalde fietsenstalling Flujasplein - met ondernemers en openbare toiletten. 
 
Vraag 6 
Zijn “slimme combinaties” met de ondernemers van Venlo mogelijk en worden deze ook onderzocht 
het kader van de gratis bewaakte fietsenstalling?  
 
Laaghangend fruit. Daar is in de begroting 2022-2025 eenmalig € 200.000 voor gereserveerd en we 
hebben een bijlage gekregen waarbij 10 locaties en maatregelen genoemd zijn, die onder deze noemer 
vallen. In de RIB lezen wij:  
“In de concept programmabegroting 2022-2025 is eenmalig €200. 000 opgenomen voor uitvoering van 
de in de motie 'Groen licht voor de fiets' opgenomen inventarisatie 'laaghangend fruit'. Indien uw raad 
instemt met de programmabegroting 2022-2025 wordt de concept maatregelen/ijst, na overleg met 
belanghebbenden, door ons vastgesteld waarna de maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd.” 
 
Dat is ondertussen gebeurd. 
 
Vraag 7 
Betekent dit dat de 10 maatregelen plus de gelden voor de proef autovrij straat Scholen, geheel van 
binnen het bedrag van € 200.000 uitgevoerd kan worden? Wat is de streefdatum c.q. verwachte 
datum dat deze projecten zijn uitgevoerd?  
 
Sommige zaken zijn of worden ook via andere projecten al opgepakt, zodat veiliger fietsen 
Kaldenkerkerweg Tegelen, snelfietsen met verlichting in Belfeld, weghalen van de steile helling bij de 
Stuw Belfeld. Ongetwijfeld zijn er nog meer bomen binnen onze gemeente met laaghangend fruit. 
Laaghangend fruit is ook door belangengroepen in kaart gebracht (denk met name aan “Ga Toch Fietsen 
van de Fietsersbond Venlo”). Behalve input van belangengroepen kunnen we ons ook voorstellen dat de 
er “sturingsinformatie” via meldingen van inwoners en via wijk- en dorpsraden binnenkomt. 
 
Vraag 8 
Gaat het college nog verder in kaart brengen welk laaghangend fruit er nog meer valt te plukken, wat 
daar de kosten voor zijn, en kan dit een maand voor de behandeling in 2022 van de “Kadernota 2023” 
in beeld gebracht zijn?  
 
 
Fracties D66 & EENLokaal                                               
Remy Maessen  &  Leon van den Beucken            
  


