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In de commissievergadering van 24 juni 2019 heeft het college toegezegd de raad een memo te sturen over 
fietsen in de Dorpsstraat (toezegging 134). Met voorliggend raadsmemo informeert het college de raad 
zowel over fietsen in de Dorpsstraat als over het project compacter en vitaler winkelgebied dat onlangs 
gestart is. 
 
Compacter en vitaler winkelgebied 
De gemeenteraad heeft op 18 maart 2019 de Detailhandelsnota 2019-2023 met beleidsuitgangspunten 
vastgesteld. Als gevolg hiervan wordt in 2019 de gezamenlijke opgave voor een compacter en vitaler 
winkelgebied Dorpsstraat uitgevoerd (zie bijlage 1). Tijdens de raadsvergadering heeft het college 
aangekondigd de raad te informeren over het plan van aanpak. Met dit memo informeert het college de raad 
over de stand van zaken. 
 
Vanuit eerdere visies en onderzoeken voor de Dorpsstraat, de actualisatie van het Detailhandelsbeleid en de 
Visie Binnenstad is de gewenste ontwikkelingsrichting duidelijk. De uitgangspunten voor de Dorpsstraat zijn 
goed, maar om de kansen te verzilveren en te komen tot een compact en levendig winkelgebied, ligt er een 
aantal stevige opgaven voor de toekomst. Er is inmiddels een concreet voorstel met stappenplan uitgewerkt 
voor een ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie met uitvoering door een onafhankelijke kwartiermaker. 
De hoofdopgaven zijn als volgt samengevat: 

 inzet op een compact (kern)winkelgebied met gemengde randen (concentratie en transformatie 
opgave); 

 sterke profilering van de Dorpsstraat (qua aanbod, uitstraling, gevoelswaarde en gastvrijheid); 

 de supermarktstructuur op orde brengen (als basis voor gezond economisch functioneren); 

 verbinding met de binnenstad versterken (opgave qua samenwerking).  
 
Dit project wordt gezamenlijk gefinancierd door de gemeente (bestaande begroting Economie), de MRDH 
(subsidieregeling Economisch Vestigingsklimaat) en de Vereniging Vastgoed-BIZ Dorpsstraat. Op 9 mei 
2019 is het project formeel van start gegaan met een bestuurlijk startoverleg tussen de gemeente, de 
Vereniging Vastgoed-BIZ en de Ondernemersvereniging ODZ. De kwartiermaker werkt uiteraard niet alleen, 
daarom is voor een optimale lokale verbinding en verankering een aanjaagteam samengesteld. Hierin zijn in 
ieder geval de ondernemers (incl. horeca), vastgoedeigenaren en de gemeente vertegenwoordigd. Via het 
aanjaagteam wordt het netwerk van contacten in de Dorpsstraat verder uitgebouwd en onderhouden. Op 
basis van het stappenplan worden met het team de inhoudelijke agenda uitgewerkt en afspraken gemaakt 
over taakverdeling, inzet budgetten en te boeken resultaten. De raad zal geïnformeerd worden over de 
voortgang. 
 
Fietsen 
Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2019 heeft het college aangekondigd de raad te informeren 
over de stand van zaken rondom het fietsen in de Dorpsstraat. Dit onderwerp heeft het college besproken 



 

met de Vereniging Vastgoed-BIZ en Ondernemersvereniging ODZ. Met dit memo informeert het college de 
raad over de stand van zaken. 
 
Naast een winkelgebied is de Dorpsstraat ook aangemerkt als hoofdfietsroute op het routenetwerk van de 
gemeente. De Dorpsstraat wordt dan ook veelvuldig gebruikt door fietsers met - en zonder - bestemming op 
de Dorpsstraat zelf. Hierdoor ontstaan (bijna-)conflicten tussen winkelend publiek te voet en de 
(doorgaande) fietser hetgeen kan leiden tot een gevoel van onveiligheid. Hoewel er op de drukke momenten 
relatief veel fietsers zich bewegen door de straat levert dit geen geregistreerde ongevallen op. Het gevoel 
van onveiligheid dat gepaard gaat met het combineren van fietsers en voetgangers is echter wel vastgesteld. 
Om deze reden is momenteel op zaterdag overdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur en op de koopavond een 
fietsverbod van kracht. 
 
Regelmatig komt de vraag terug of het fietsverbod ook moet gaan gelden op doordeweekse dagen. Het 
college heeft daarom in 2018 een onderzoek laten uitvoeren naar de wenselijkheid van het uitbreiden van 
het fietsverbod in de Dorpsstraat. Er is advies uitgebracht door expertisebureau Mobycon. Advies is ook 
uitgebracht door inwoners, ondernemers, winkelende voetgangers en fietsers in de Dorpsstraat via een 
ingestelde adviesgroep met belanghebbenden, een brede enquête alsmede een samenspraakavond. Het 
college kan zich vinden in het advies dat is voortgekomen uit het onderzoeks- en samenspraakproces (zie 
bijlagen 2 en 3). Om de balans te vinden tussen de bereikbaarheid van de straat en de subjectieve veiligheid 
(en reputatie) van de straat wordt daarom op basis van het advies een gefaseerde aanpak uitgevoerd, 
waarbij als eerste inrichtings- en gedragsveranderende maatregelen worden ingezet (conform fases 1 en 2). 
Het gaat uit van een vrijwel kosteloze verandering in de straat, door het aanpassen het huidige 
straatmeubilair en (reclame)uitstallingen. Deze fase heeft als doel het creëren van meer ruimte. Door de 
gefaseerde aanpak kan de invloed van deze maatregelen geëvalueerd worden voordat verdergaande 
(kostbaardere) maatregelen worden ingevoerd (conform fase 3). 
 
De fases en gefaseerde invoering zijn in samenspraak met de lokale bewoners, vastgoedeigenaren en 
ondernemers afgestemd. Dit betekent op doordeweekse dagen vooralsnog geen algemeen fietsverbod. Dit 
wordt als een te rigoureuze maatregel beschouwd en het risico bestaat dat dit ten koste gaat van de 
levendigheid en bedrijvigheid waar de Dorpsstraat als winkelgebied van afhankelijk is. De huidige 
venstertijden van het fietsverbod op zaterdag worden gelijkgetrokken met de venstertijden op zaterdag in het 
Stadshart. De huidige venstertijden van het fietsverbod op vrijdagavond in de Dorpsstraat vervallen. De 
genomen maatregelen worden na één jaar geëvalueerd en de uitkomsten worden met de raad gedeeld. 
 
Samenwerking en voortgang 
In de afgelopen periode is samen met de stakeholders in de Dorpsstraat gewerkt aan het organiseren van 
samenwerking en voortgang. Juist samen optrekken in en voor de straat is essentieel. De bundeling van 
initiatieven, afstemming en onderlinge versterking zijn nodig om een gezamenlijke kwaliteitsimpuls te 
bewerkstelligen ter versterking van de aantrekkingskracht, het economische functioneren en de historische 
identiteit van de Dorpsstraat. Hiertoe vinden er sinds december 2018 periodiek bestuurlijk overleggen plaats 
tussen de gemeente (wethouder Binnenstad en wethouder Economie) en de besturen van de Vereniging 
Vastgoed-BIZ en Ondernemersvereniging ODZ. 
 
Activiteiten die de Vereniging Vastgoed-BIZ dit jaar uitvoert zijn aanlichting van panden; het aankleden van 
de rotonde Van Aalstlaan/Du Meelaan en andere ‘landmarks’ om de Dorpsstraat te promoten; de plaatsing 
van bomen en zitelementen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verplichte vrije doorgang voor 
hulpdiensten, het uitstallingenbeleid, de APV en het advies van Mobycon. Het nieuwe bestuur van de ODZ 
onder voorzitterschap van Daphne Jongerius van Jongerius Bakker, verheugt zich op een groeiend 
ledenbestand. Beide verenigingen zijn samen met de gemeente vertegenwoordigd in het aanjaagteam dat 
gezamenlijk en integraal de Dorpsstraat een kwaliteitsimpuls zal geven. Het college zal de raad in het najaar 
wederom informeren over de stand van zaken. 



 

Voorgesteld wordt om hiermee toezegging 134 als afgedaan te beschouwen.  
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