
  
  
 
Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen 
 
Betreft: schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over fietswrakken. 
 
Groningen, 19 juni 2018, 
 
Geacht college, 
 
Vorige week ontvingen onze fracties een brief van de Bewonersvereniging het A-Kwartier naar 
aanleiding van berichtgeving op Radio Noord over ergernissen fietswrakken en weesfietsen. 
In deze radio uitzending kwamen de (on-) mogelijkheden voor een daadkrachtige handhaving 
door de gemeente naar voren.  
 
In de brief van de bewonersvereniging wordt gewezen op het ruimtebeslag dat fietswrakken 
innemen en de ergernissen die dit oplevert. Onze fracties ontvangen ook uit andere 
wijken  signalen dat fietswrakken een toenemende ergernis opleveren en dat melden bij 
Stadsbeheer  vaak geen oplossing biedt omdat er niets mee gedaan wordt. 
 
De fracties van Stad en Ommeland en de ChristenUnie zijn van mening dat de openbare 
ruimte “schoon, heel en veilig” moet zijn. Dat betekent in onze ogen dat weesfietsen en 
fietswrakken niet thuis horen in de openbare ruimte omdat deze al dan niet stallingruimte in 
beslag nemen, de doorgang belemmeren en een verrommeld straatbeeld veroorzaken. 
 
De Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Groningen lijkt voldoende ruimte te 
geven om handhavend op te treden: 
 

Artikel 4:23 (Brom)fietswrakken 

1.Het is verboden een (brom)fietswrak op de weg te plaatsen of te hebben. 

2.Onder (brom)fietswrak wordt verstaan een (brom)fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert. 

 

Artikel 5:12 Stallen van (brom)fietsen 

1.Het is verboden op of aan de weg een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan: tegen een 

raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek, 

tegen dan wel bij een parkeermeter, tegen een op of aan een weg geplaatst monument, 

beeldhouwwerk of ander ter verfraaiing van het stadsschoon aangebracht werk, indien: 

 

4.Het is verboden (brom)fietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in 

verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan of in de voor (brom)fietsen bestemde 

ruimten te plaatsen. 

5.Het is verboden in door het college aangewezen openbare (brom)fietsstallingsgebieden, in het 

belang van het beheer van de openbare ruimte, een (brom)fiets langer dan twaalf dagen 

onafgebroken te stallen. 



  
 

Onze fracties hebben dan ook de volgende vragen aan het college: 

 

1. Is het college het met ons eens dat weesfietsen en fietswrakken niet thuishoren in de 

openbare ruimte omdat deze  stallingsruimte in beslag nemen, de doorgang kunnen 

belemmeren en een verrommeld straatbeeld opleveren? 

2. Herkent het college de (toenemende) ergernissen die fietswrakken veroorzaken. 

3. Kan het college aangeven wat het huidige beleid is ten aanzien van de verwijdering van 

fietswrakken en waarom er niet, of in mindere mate, handhavend (het verwijderen van 

fietswrakken) wordt opgetreden? 

4. Kan het college aangeven waarom er niet handhavend wordt opgetreden na meldingen van 

buurtbewoners? 

5. Zijn de bestaande bepalingen in de APV voldoende om handhavend op te kunnen treden? 

 

 

Namens de fractie van Stad en Ommeland, 

Amrut Sijbolts 

 

Namens de fractie van de ChristenUnie, 

Inge Jongman 

 

Namens de fractie van Student en Stad, 

Robert Lammers 

 


