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Betreft Raadsinformatiebrief 058-22 stand van zaken fietsers door het 
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Geachte leden van de raad, 

 

 

Op woensdag 10 augustus 2022 kopte het Brabants Dagblad “Fietsverbod in centrum 

wordt toch opgeheven”. In het betreffende artikel schrijft de journalist dat het College 

reageert op de bezwaren van de BIZ dat het toestaan van fietsers op de Markt niet 

aantoonbaar onveiliger is. Dit artikel in het BD is gebaseerd op het verweerschrift zoals 

dat door de inhoudelijk verantwoordelijke gemeentelijke afdeling is opgesteld voor de 

komende hoorzitting van de onafhankelijke Hoorzittingscommissie. Om recht te doen aan 

de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente verwoord het college het 

standpunt van de raad in het verweerschrift. Het is immers dit standpunt – contrair aan 

het standpunt van het college – dat de basis vormde voor het voorliggende 

verkeersbesluit. 

 

 

De gemeenteraad droeg middels een amendement op 3 februari 2022, het college op om 

fietsers weer toe te staan op de gehele Promenade, behoudens weekmarkten en 

evenementen. Op 6 april 2022 is het benodigde verkeersbesluit waarin deze aanpassing 

van het eerder genomen (op 28 april 2021) verkeersbesluit "bebordingsplan Centrum" is 

opgenomen, gepubliceerd. Tegen een dergelijk verkeersbesluit is een bezwaarprocedure 

mogelijk. Het bestuur van de BIZ (Bedrijven InvesteringsZone) heeft namens de 

centrumondernemers bezwaar tegen dit verkeersbesluit ingediend.  

 

 

Het BIZ is uitgenodigd om op 25 augustus 2022 hun bezwaren bij de 

Hoorzittingscommissie toe te lichten en ook de inhoudelijk verantwoordelijke 

gemeentelijke afdeling is hierbij aanwezig. De commissie brengt ongeveer na zes tot 

acht weken na de zitting, een advies uit aan het College over de wijze waarop met het 

bezwaar moet worden omgegaan en of dit gevolgen heeft voor het verkeersbesluit. Het 

College neemt daarna een definitief besluit over het verkeersbesluit over het toestaan 

van fietsers over het gehele Promenadegebied.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Wij wachten de uitkomst van de bezwaarprocedure af. 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 


