LIJST SMOLDERS TILBURG
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg
Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Tilburg, 24 april 2017

Geacht College,

Fietsroute kan echt niet langer over P. Vreedeplein!
Fietsers en snorscooters zijn veel bezoekers van het Pieter Vreedeplein al heel lang
een doorn in het oog, maar nu dit plein een volwaardig en vernieuwd winkelgebied
gaat worden is de fietsroute over het Pieter Vreedeplein volstrekt onhoudbaar.
De Route moet omgelegd worden en het regime voor fietsers en snorscooters op het
Pieter Vreedeplein moet hetzelfde gaan worden als in de Heuvelstraat.
Omdat de oplossingen heel makkelijk zijn en ook diverse voor de hand liggen is het
onbegrijpelijk waarom al niet eerder is ingegrepen. De fietsroute vanuit de Tuinstraat
kan eenvoudig worden omgelegd door linksaf de Willem II-straat of de IJzerstraat in
te slaan, zie bijgevoegd kaartje op pagina 2 van deze brief. Natuurlijk zijn er enkele
aandachtspuntjes zoals o.a. bij de uitrit van de parkeergarage waar stopborden
geplaatst zullen moeten worden en fietsers over een rode loper voorrang krijgen.
De LST heeft jaar in jaar uit aandacht gevraagd om de overlast van fietsers en
snorscooters op het plein aan te pakken maar het lijkt wel of B&W dit niet wil.
Al jaren geleden vroeg de LST om alvast brom- en snorscooters te weren op het
Pieter Vreedeplein maar volgens B&W zou dat juridisch onmogelijk zijn, maar in
Amsterdam kan het blijkbaar wél met kentekenregistratie en een boetesysteem.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaand vraag:
1. Waarom heeft u nog steeds geen actie ondernomen terwijl de LST al jarenlang
verscheidende oplossingen aandraagt die makkelijk uitvoerbaar zijn en relatief
weinig geld kosten voor ‘n Pieter Vreedeplein zonder fietsers en snorscooters
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