
Van:   

Verzonden: vrijdag 17 januari 2020 8:53 
Aan: Utrecht fietst! 

CC: Wijkbureau Binnenstad 
Onderwerp: Re: Fietsenrekken en veiligheid bewoners Oudegracht 

 
Ls., 
 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om mijn vraag te beantwoorden?  
 
Ik heb bij e-mail d.d. 22 december 2019 gevraagd hoe de gemeente Utrecht de veiligheid van 
bewoners en voetgangers op dit gedeelte van de gracht gaat borgen.  
 
Na weken wachten en een herinnering meent u te volstaan met een standaard reactie, die u 
zoals ik heb begrepen ook aan andere bezorgde bewoners heeft verstuurd. Een antwoord op 
mijn vraag geeft u niet. Wel roept uw reactie nog meer vragen op.  

• U stelt dat de 'BING' het plan om fietsparkeerplekken te plaatsen heeft getoetst. Wie is 
de 'BING' en hoe verhoudt dit zich tot de gemeente Utrecht?  

• Wie en wanneer heeft besloten om in afwijking van het beleid van de gemeente 
Utrecht op deze locatie fietsparkeerplekken te plaatsen en wat zijn de overwegingen 
daartoe geweest? Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik 
de documentatie te sturen.  

• U stelt dat er "ook aandacht is voor de veiligheid van voetgangers'. Waaruit blijkt dat?  
• Als de situatie is getoetst aan de criteria die u noemt, zou de uitkomst moeten zijn dat 

hier geen fietsparkeerplekken worden geplaatst. Er gaat een gevaarzettende situatie 
ontstaan. Dit is bij de gemeente bekend. Het beleid van de gemeente is om juist hier 
geen parkeermogelijkheden toe te staan zodat de veiligheid voor bewoners en 
voetgangers is geborgd.  

• Indien zou zijn getoetst aan de criteria die u noemt zouden de fietsparkeerplekken die 
ter hoogte van de hoek van Jacobiburg zijn geplaatst verwijderd moeten worden. Met 
het plaatsen van deze fietsparkeerplekken is de veiligheid en toegankelijk verminderd.  

Kort en goed, het plan om fietsparkeerplekken te gaan plaatsen is onzorgvuldig en gezien de 
gevaarzettende situatie die dit tot gevolg heeft (en bij de gemeente Utrecht bekend is) 
onwenselijk. Ik verzoek u derhalve niet tot uitvoering over te gaan.  
 
Groetend, 

 
 
 

 




