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Het CDA heeft de volgende vragen bij de Statendaalderplein Herinrichting:

1. Op zaterdag ten tijde van de markt parkeren veel fietsers hun fietsen op het voorplein, langs het 
grasvlak. Op pagina 5 en 28 wordt aangegeven dat juist daar het grasvlak wordt vergroot (#10). 
Hoewel het aantal formele fietsparkeer-plekken toeneemt, neemt het aantal informele plekken 
hiermee af. 

o Heeft het college een beeld van het aantal informele fietsparkeer-plekken op het plein?

Antwoord: Nee, een fiets is immers overal te stallen.
o Heeft het college een beeld over het tekort aan fietsparkeer-plekken rondom de 

Winkelhof?
Antwoord: Er is geen directe sprake van een tekort. Binnen het Winkelhof is een grote 
fietsparkeervoorziening. Echter niet iedereen maakt daar gebruik van.

o Ziet het college een mogelijkheid om het aantal fietsplekken rondom Winkelhof te 

verbeteren? 
Antwoord: Ja, door plaatsing meer en beter bruikbare beugels ( de zgn. nietjes) voor 
fietsers.

2. Op pagina 2 wordt aangegeven dat de doelstelling is om helder doorgaande langzaam-
verkeerroute te creëren vanaf Laan van Berendrecht. In de mobiliteitsvisie is aangegeven dat op 
de Laan van Berendrecht een betere scheiding moet plaatsvinden tussen voetgangers en 
fietsverkeer om ongelukken en overlast te voorkomen.     

o Ziet het college een risico dat dit probleem van de Laan van Berendrecht, hiermee ook 

van toepassing is op het Statendaalderplein?
Antwoord: Dit is mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Het plein is breder en is voor veel 
fietsers ook het begin/eindpunt. Hierdoor is het gedrag anders dan bij de Laan van 
Berendrecht wat meer kenmerken van een doorfietsroute heeft. Het is destijds een 
welbewuste keuze geweest. Een formele fietsroute over plein zou meer onveiligheid 
geven en zal ook de functie van het plein aantasten.

Het voorplein wordt qua indeling logischer aangesloten op de oversteekplaats met Laan van 
Berendrecht, maar uit pagina 5 en 28 blijkt dat de doorgang smaller wordt gemaakt door het 
aanbrengen van plantvakken (#2):

o Is het college het eens dat hiermee meer risico ontstaat op ongelukken tussen 

voetgangers en fietsers?



Antwoord: Nee, want de vormgeving wordt logischer gemaakt zodat de stromen beter 
geleidt worden.

o Ziet het college mogelijkheden tot verbreding van de route bij voorplein en verbinding 

naar centraal plein?
Antwoord: Jazeker,  daar gaan we rekening mee houden bij verdere uitwerking 


