
  
 
Datum: 
Betreft: Schriftelijke vragen over fietsen parkeren en opladen in binnenstad Steenwijk 
conform artikel 39 reglement van orde 
 
 
Geacht college, 
 
In december 2017 bleek dat bij het ontwikkelen van de nieuwe Markt in Steenwijk geen rekening is 
gehouden met het parkeren van fietsen op en rond de markt. Begin 2018 heeft de gemeente inwoners 
opgeroepen om suggesties aan te dragen om de problematiek rond het parkeren van fietsen in de 
binnenstad op te lossen. 
Het probleem is dus bij de gemeente bekend.  
Binnenkort wordt de Markt vernieuwd maar het is nog onduidelijk hoe het probleem opgelost gaat 
worden.  
In de Opregte Steenwijker Courant is verslag gedaan van de opvattingen van inwoners op woensdag 
8 augustus 2018 in het artikel: “Ergernis over fietsen en auto’s in centrum” en op 13 augustus 2018 in 
het artikel: “Bewaakte fietsstallingen in leegstaand pand”?   
 

Bovenstaande roept bij D66 de volgende vragen op: 
 
1. Welke acties heeft u genomen al dan niet naar aanleiding van de suggesties van de inwoners op 
uw oproep?  
2.  Leiden die acties ertoe dat het parkeren van fietsen op en om de markt is opgelost op het moment 
dat de markt is heringericht? 
3. Welke maatregelen worden er concreet genomen om het stallen van fietsen in en rond de 
binnenstad te verbeteren?  
4. Worden daarbij voldoende laadpalen (voor elektrische fietsen) geplaatst? 
5. Zijn de inwoners, die suggesties hebben gedaan, geïnformeerd over wat er met hun reacties wordt 
gedaan?  Zo nee, wanneer kunnen ze een reactie van u verwachten? 
6. U heeft recentelijk aangegeven in overleg te treden met de ondernemers en bewoners van de 
binnenstad over maatregelen om de verkeershinder in de Molenstraat, Onnastraat en de Markt terug 
te dringen. Hoe verhoudt zich dat met het op 19 december 2017 genomen Raadsbesluit waarin staat: 
“Bij de plannen is tevens een lang gekoesterde wens vanuit de bewoners meegenomen. Het gaat 
hierbij om het mogelijkerwijs kunnen afsluiten van delen van de binnenstad (Onnastraat, Molenstraat) 
om overlast van autoverkeer te beperken. Ondernemers, bewoners en gemeente hebben 
overeenstemming bereikt over de plaatsing van twee extra pollers die op afgesproken tijden worden 
geactiveerd. 
Voor een nadere toelichting op de beslispunten ( ….) delen wij u het volgende mee: Dit gaat om 
investeringen in de pollers voor € 100.000”? 
 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Emmy Elgersma 
Fractie D66 


