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fietsen door groen

De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het 
stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvrien-
delijk en gezond. Fietsen passen  beter in de stad omdat ze 
minder ruimte innemen dan auto’s. We hebben fietsen nodig 
om de totale mobiliteit voor Breda te waarborgen. Met alleen 
maar auto’s loopt het verkeer vast. Maar fietsen is vooral ook 
leuk! 20% gaat op de fiets naar het werk en bij scholieren ligt 
dit percentage nog veel hoger. We fietsen steeds meer. Tussen 
2002 en 2012 nam het aantal fietsritten met 6% toe en het 
aantal fietskilometers zelfs met 12%. De verwachting is dat 
deze groei zal doorzetten. Ondertussen wordt het echter wel 
steeds drukker in de stad, groeit de ruimte voor fietsen niet 
mee en blijft de luchtkwaliteit een bron van zorg. Hoog tijd om 
de fiets meer ruimte te geven! 

D66 Breda wil meer ruimte voor de fiets in Breda en presen-
teert daarom zes speerpunten.
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Op dit moment heeft Breda nog te maken met een chaotische 
situatie rondom het station waar het om fietsenstallen gaat. 
Gelukkig gaat daar verandering in komen met de bouw van 
het nieuwe station. Wat D66 Breda betreft is het van essentieel 
belang dat er bij het station voldoende mogelijkheden komen 
om de fiets te stallen, zowel aan de zuid- als aan de noordzijde. 
Ongeveer 50% van de treinreizigers gebruikt de fiets om naar het 
station te komen. Dat moeten we dus goed faciliteren. Uiteraard 
hebben Prorail en NS hier een taak in, maar ook de Gemeente 
Breda.

De fietsenstalling bij het station moet veilig, goed bereikbaar en 
gebruiksvriendelijk zijn. Vrije plekken zouden via led-verlichting 
aangegeven kunnen worden, om langdurig zoeken naar een 
plek te voorkomen. In Haarlem is dit succesvol gebleken.  Door 
realisatie van voldoende stallingsmogelijkheden kunnen we het 
probleem van zwerffietsen op het stationsplein voorkomen. Daar 
hoort wat D66 betreft wel een goed handhavingsbeleid bij. Niet 
alleen voor het aangezicht, maar ook voor de veiligheid is het 
van belang dat fietsen in de stalling gezet worden. Voldoende 
stallingsruimte is dan een eerste vereiste.

Ook in de binnenstad hebben we voldoende fietsenstallingen 
nodig. D66 Breda is van mening dat de fietsenstallingen in de 
stad gratis moeten zijn. De afgelopen periode heeft geleerd dat 
er bij betaalde fietsenstallingen te veel overlast en onveiligheid 
ontstaat. Wat D66 Breda betreft hoort bij het gratis aanbieden 
van de fietsenstalling wél dat het aantal fietsen op straat af-
neemt, zeker op de plaatsen waar we fietsen niet wensen. Rond-
om de Grote Kerk, bij de kroegen maar ook bij het van Cooth-
plein, worden wat D66 betreft teveel fietsen vrij geparkeerd. Dat 
levert onveilige situaties op, maar ook een rommelige aanblik van 
de stad.

1 FIETSEN-
STALLING

>>>
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D66 realiseert zich dat niet alle fietsen steeds in de stalling gezet 
zullen worden. Daarom vindt D66 dat er op de belangrijkste pun-
ten in de stad voldoende nietjes moeten staan die het vrij stallen 
op straat enigszins structureren. Op dit moment signaleren we in 
ieder geval een knelpunt rondom het van Coothplein. Met maat-
werk willen we hier op korte termijn verandering in brengen, ge-
baseerd op de mogelijkheden die er zijn. En er zal gestimuleerd 
moeten worden met een stringent handhavingsbeleid. Ongeoor-
loofd stallen op straat moet aangepakt worden, evenals het laten 
verwezen van fietsen die blijkbaar in onbruik zijn geraakt. Deze 
fietsen moeten snel weggehaald worden en naar een weesfiet-
senstalling worden gebracht, zodat ze eventueel aan een tweede 
leven kunnen beginnen.
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Breda heeft een prachtig buitengebied. Steeds meer mensen 
brengen hun vrije tijd door in dit buitengebied door te recreëren 
met de fiets. Van lekker doorfietsen langs de Mark is op zondag 
echter helaas weinig sprake. D66 Breda is van mening dat we 
deze drukte kunnen spreiden, door ook de Aa of Weerrijs van 
een doorlopend fietspad te voorzien. Zodat we niet alleen naar 
Meersel-Dreef kunnen fietsen langs het water, maar ook naar 
Rijsbergen. Een prachtig natuurgebied ligt binnen handbereik, 
enkel een fietspad ontbreekt. D66 Breda zet zich in om dit fiets-
pad in de komende periode te realiseren, samen met de regio en 
de Provincie.

D66 Breda wil dat er meer zogenaamde doorfietsroutes ko-
men in de stad, fietspaden waarop je lekker kunt opschieten. Of 
misschien zelfs een fietssnelweg als er een wat grotere afstand 
afgelegd moet worden, bijvoorbeeld van de dorpen naar de stad. 
Richting Etten-Leur is een dergelijk fietspad al gerealiseerd en er 
bestaat een vergelijkbare behoefte richting Oosterhout en Til-
burg. D66 Breda zal zich inzetten voor realisatie van dergelijke 
fietssnelwegen. Snelheid combineren met veiligheid vinden we 
belangrijk. Dat betekent dat wat D66 betreft geïnvesteerd moet 
worden in groene golven. De fiets is vaak de snelste manier om 
van A naar B te komen, maar niet als je vaak voor een rood licht 
staat. Nooit leuk en extra vervelend bij haast of slechte weers-
omstandigheden. D66 wil dat de verkeerslichten slimmer afge-
steld worden: langer groen licht voor de fietser op drukke mo-
menten, een groene golf voor fietsers op drukke fietspaden zoals 
de Claudius Prinsenlaan, knoppen waarop vermeld is hoe lang 
het nog duurt voor het licht op groen springt en meer kruisingen 
waar het voor fietsers toegestaan wordt om vrij rechtsaf te slaan. 

D66 constateert dat er steeds meer elektrische fietsen in het 
straatbeeld verschijnen. Voldoende oplaadpunten zijn daarom 
noodzakelijk. Overigens vraagt deze snelle fiets ook onze aan-
dacht als het gaat om veiligheid. Er komt immers steeds meer 
variatie aan snelheid op het fietspad.  Het verbreden van fietspa-
den is niet ondenkbaar. 

2 RECREATIEVE 
ROUTES EN 
DOORFIETSROUTES
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Hoewel steeds meer Bredanaars de fiets pakken , fietsen er 
toch steeds minder kinderen naar school. Dat is jammer, want 
hoe jonger je leert fietsen, hoe vanzelfsprekender het is om dat 
later ook te doen. Daarnaast is het uiteraard erg gezond om 
dagelijks naar school te fietsen. Veel ouders vinden het echter te 
onveilig om hun kinderen naar school te laten fietsen. Zij brengen 
hun  kinderen liever met de auto of laten ze met de bus gaan. 
Een slechte ontwikkeling, ook gezien het toenemende overge-
wicht onder kinderen. Fietsen en oversteken bij scholen moet 
van D66 dan ook zo veilig mogelijk zijn. Bij de scholen moeten 
brede fietspaden liggen en automobilisten moeten gewaar-
schuwd worden voor fietsende kinderen.

In de afgelopen periode heeft D66 zich hard gemaakt voor de 
realisatie van de fietsbrug tussen Nieuw-Wolfslaar en Bavel, juist 
voor kinderen die naar school willen fietsen. Ook de komende 
periode zullen we ons inzetten voor het oplossen van knelpun-
ten.

Veilig fietsen beperkt zich wat D66Breda betreft niet alleen tot 
kinderen en scholen. Juist in de wijken net buiten het centrum 
zijn de straten redelijk smal, staan er nogal wat auto’s gepar-
keerd en is er behoorlijk druk autoverkeer. Een voorbeeld hiervan 
zijn de straten richting Zandberg, Haagweg, Belcrum en Bra-
bantpark. D66 is er voorstander van om te onderzoeken of we 
de fietsveiligheid kunnen vergroten door het invoeren van zoge-
naamde fietsstraten; straten waar de auto nog steeds welkom 
is, maar waar de fietser voorrang heeft en het tempo bepaalt. In 
Tilburg maar ook andere steden, blijken deze straten daadwerke-
lijk de snelheid uit  het verkeer te halen, waardoor de veiligheid in 
deze straten wordt vergroot.

3 VEILIG
FIETSEN 
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De fiets wordt veel gebruikt voor woon-werkverkeer. Veel werk-
gevers hebben een fietsregeling waardoor de aankoop van de 
fiets aantrekkelijk is. Helaas ontbreekt het nog aan een samen-
hangende fiscale behandeling van vervoer in woon-werk verkeer. 
Dat kan D66 Breda lokaal niet oplossen, maar dit willen we op 
landelijk niveau aankaarten, zodat er mogelijk mobiliteitsbudget-
ten kunnen komen waarmee werknemers iedere dag zelf kunnen 
kiezen tussen de fiets, auto of trein of gewoon een dagje thuis-
werken.

Voor langere afstanden geven ook mensen uit Breda de voor-
keur aan de trein of de auto. Daarom is een goede aansluiting 
van de fiets op andere manieren van vervoer heel belangrijk. In 
de eerste plaats gaat het om goede en voldoende fietsenstallin-
gen. Tevens gaat het ook om fietsverhuur bij het station en bij de 
grote parkeerplaatsen aan de rand van de stad, wat D66 Betreft. 
In het huuraanbod zouden naar onze mening, ook kinderzitjes en 
buggy’s moeten zitten. Verder willen we stimuleren dat er taxi’s 
komen met een fietsendrager. Juist voor oudere fietsers kan dat 
een uitkomst zijn als blijkt dat de fietstocht terug toch net wat te 
lang dreigt te zijn. In Kopenhagen is dit met succes ingevoerd, 
dat zou dus ook in Breda moeten kunnen.

4 MAAK FIETSEN
NAAR HET WERK
AANTREKKELIJKER
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Ook in Breda kennen we de weesfietsen. In de stallingen maar 
vooral op straat staan oude fietsen, die van niemand meer lijken 
te zijn. D66 wil dat deze fietsen snel uit het straatbeeld verdwij-
nen maar ze hoeven wat D66 betreft niet meteen op de schroot-
hoop. Van deze fietsen zijn nog prima ‘fietsen-met-een-tweede-
leven’ te maken of hun onderdelen kunnen worden gebruikt voor 
reparaties. Zo willen we de oude fietsen hergebruiken, maken 
we het straatbeeld netter en houden we ruimte in de stallingen. 
Fietsreparatieprojecten blijken prima geschikt om werkervaring 
op te doen, maar blijken ook te voorzien in een behoefte op het 
gebied van vrijwilligerswerk . Wat D66 betreft dus twee vliegen in 
één klap.

5 MAAK WERK
VAN
WEESFIETSEN

D66 is blij met de Fietsersbond. Zij informeren ons en zijn een 
belangrijke partij als het gaat om het behartigen van de belangen 
van fietsers. Maar daar hoeft het wat D66 Breda betreft niet bij te 
blijven. Wij willen alle burgers betrekken bij het fietsbeleid. Fiet-
sers weten zelf het beste waar onveilige situaties zijn of welke 
fietspaden toe zijn aan een opknapbeurt. D66 wil fietsers betrek-
ken bij het fietsbeleid. Van een ideeën- of klachtmeldpunt tot het 
inrichten van fietsroutes.

6 LAAT MENSEN
MEEDENKEN OVER
FIETSBELEID


