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Aanleiding 

Al van meet af aan waren de meningen verdeeld over het wel of niet fietsen in het centrum 

van Oss. De een vond het reuze-handig, de ander meed sinds die tijd het centrum omdat het 

veel te gevaarlijk was.  

Half april vond er een fors ongeluk plaats in het centrum. Voor de SP was dit de aanleiding 

om eens goed te onderzoeken hoe de bezoekers van het Osse centrum denken over het wel 

of niet fietsen in het centrum. 

Enquête 

Er is een korte enquête opgesteld met een korte inleiding over het fietsen in het centrum. 

Daarna volgt de simpele vraag: 

Bent u voor of tegen fietsen in het centrum? En wat is de reden daarvan? 

Daarna volgen nog twee vragen: 

Wel fietsen toestaan vóór 10:00 uur en na 18:00 uur? 

Moeten er meer fietsenstallingen en fietsnietjes in het centrum komen? 

Werkwijze 

Op drie zaterdagen in mei is er in het centrum geënquêteerd. Er zijn in totaal 291 enquêtes 

afgenomen. 

Uitslag 
Totaal aantal enquêtes: 291 

 

Vóór fietsen in centrum:          70 (24%) 

Tegen fietsen in centrum:      203 (70%) 

Twijfel/Geen mening:           18 (6%) 

 

Wel fietsen vóór 10:00 uur en na 18:00 uur:    174 ( 60%) 

Ook niet fietsen voor 10:00 uur en na 18:00 uur:     38 (13%) 

Meer stallingen/Fietsnieten:      163 (56%) 

Niet meer stallingen/Fietsnieten:       69 (24%) 

  



Conclusies  

 Ruim twee derde van de geënquêteerden is tegen fietsen in het centrum vanwege het gevaar 

dat dat met zich meebrengt. 

 Meer dan de helft vindt dat fietsen wel zou moeten worden toegestaan vóór 10:00 uur en na 

18:00 uur. 

 Meer dan de helft heeft behoefte aan een extra fietsenstalling en meer fietsnieten in het 

centrum. 

 Er blijken meerdere ongelukken te zijn gebeurd. 

 Vooral oudere mensen en jonge kinderen lopen risico’s. 

 Er is overlast van te hard rijdende fietsers, waarvan sommigen zich ook nog eens brutaal 

gedragen. 

 

Aanbevelingen 

 Het fietsen verbieden in het centrum van Oss tussen 10.00 uur en 18:00 uur. 

 Uitbreiden van mogelijkheid om gratis je fiets te stallen aan Terwaenen. 

 Meer nieten in het centrum zodat fietsen fatsoenlijk neergezet kunnen worden. 

 Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor mensen met beperkingen. 

 

Slot 

De SP was blij te horen dat dit nieuwe college het fietsen in het centrum aan banden wil leggen. Dit 

onderzoek toont aan dat de meeste Ossenaren dit een goed idee vinden en dat het de veiligheid in 

het centrum zal verbeteren. Wij hopen dat het college haar voordeel zal doen met de aanbevelingen 

van dit onderzoek en de opmerkingen die we tijdens het onderzoek hebben opgetekend. 

  



Opmerkingen bij twijfel/weet niet: 

 Fietsen mag, maar voetgangers moeten wel voorrang hebben ivm veiligheid 

 Hangt af van het tijdstip; bij drukte geen fietsen, als het niet druk is mag het wel 

 Alleen op marktdagen fietsen verbieden 

 Op marktdagen en koopavond fietsen verbieden 

 Soms handig; soms lastig 

 Gunstig voor ondernemers; niet gunstig voor bezoekers 

 Fietsen wel toestaan; scootmobielen en scooters niet 

 Meestal gaat het goed; jongeren fietsen soms te snel 

 Door de week wel fietsen; niet op zaterdag 

Opmerkingen bij WEL fietsen in het centrum: 

 Handig voor een snelle boodschap 

 Fietsen is positief 

 Voetgangers moeten wel voorrang krijgen 

 Voetgangersgebied is achterhaald; fietsers moeten gewoon gezond verstand gebruiken 

 Wel met duidelijke fietsstroken, zodat het veilig is. 

 Dan komen er meer mensen in het centrum 

 Het is gemakkelijk 

 Boodschappen kunnen in de fietstas 

 Er moet wel op gelet worden dat er rustig gefietst wordt (handhaven) 

 Bespreek op de scholen hoe jongeren in het centrum moeten fietsen 

 Niet soms wel, soms niet: dat is te onduidelijk. Gewoon altijd wel fietsen 

 Afstappen bij drukte 

 Heeft iets gemoedelijks/dorps 

 Makkelijk voor ouderen die slecht ter been zijn. 

 Kan wel; als ze maar niet te hard fietsen 

 Alleen verbieden op marktdagen of drukke tijden 

 Handhaven dat er veilig gefietst wordt; boetes geven wanneer dat niet het geval is 

 Maakt centrum levendig en gezellig 

 Niet naast elkaar fietsen 

 Nu kan ik overal komen 

 Handig voor mensen met een beperking 

 Zorgt voor meer omzet voor de winkeliers 

 Zorg voor fietsgoot als in Nijmegen 

 Makkelijk; anders moet je met je kind een heel stuk lopen 

 Mensen moeten wel met respect fietsen 

 Anders moet je ver omfietsen 

  



Opmerkingen bij NIET fietsen in het centrum: 

 Te gevaarlijk; zorgt voor onveilige situaties. 

 Je moet wel je fiets aan de hand mogen meenemen 

 Je kunt nu niet rustig winkelen  

 Je moet voortdurend opletten 

 Veel te gevaarlijk; vooral voor senioren, kleine kinderen en honden 

 Centrum hoort voetgangersgebied te zijn 

 Er zijn veel ongelukken gebeurd 

 Snorfietsen en elektrische fietsen gaan te snel 

 Er wordt veel te hard gefietst 

 Er is veel overlast van geparkeerde fietsen in de stad. 

 Het is een van de dingen in Oss, waar ik me het meeste aan stoor: levensgevaarlijk! 

 Ik vind het verschrikkelijk; Het is schandalig 

 Fietsers houden geen rekening met de voetgangers. 

 Misschien wel toestaan op fietsstroken 

 Wel fietsen jaagt mensen uit het centrum 

 Er wordt nu slecht gehandhaafd 

 Dit is ongezellig; onrustig 

 Soms hebben fietsers oortjes in; of ze kijken op hun mobiel 

 Fietsen en voetgangers gaan niet samen 

 Soms gedragen fietsers zich ronduit onbeschoft 

 Ik moet soms gewoon opzij springen 

 Maak uitzondering voor gehandicapten met scootmobielen of driewielers 

 Er wordt veel te snel gefietst 

 Zorg voor extra fietsstraatje 

 Scooters zijn helemaal erg! 

 Er wordt gejakkerd door het publiek heen; heel irritant 

 Je moet ook ogen hebben in je achterhoofd; heel onrustig 

 Ze rijden me van de sokken 

 Met evenementen zeker niet fietsen 

 Winkel-genot is in Oss een stuk minder 

 Geen gevoel van vrijheid 

 Alles zoeft voorbij… 

 Oudere mensen durven de jeugd niet aan te spreken 

 Ik kom nu minder in het centrum 

 Ik heb twee keer ongeluk gezien. Ik kom niet graag in het centrum 

 Je leest nooit in de krant over ongelukken, maar ze gebeuren wel. 

 Fietsers nemen de straat in beslag; vooral elektrische fietsen 

 Fietsen is niet nodig; centrum is beloopbaar 

 Kleine kinderen kunnen niet opletten 

 Kijk in Apeldoorn daar is het goed geregeld. 

 Wat zijn we er toch op achteruit gegaan sinds je mag fietsen in het centrum 

 Maken ze leuke dingen voor de kinderen in het centrum (zandbak, watertafel) en dan 

worden ze omver gefietst……. 

  



Opmerkingen bij meer fietsnietjes in de stad: 

 In Nijmegen worden fietsen in het centrum die niet in de rekken staan, weggehaald.  

 Alles staat altijd vol met fietsen 

 Bij het Kruidvat staat het vaak vol met fietsen 

 Fietsnieten wel uit het oog plaatsen 

 ’t is geen gezicht al die fietsen voor de etalages 

 Nu is het vaak rommelig. Fietsen staan her en der gestald 

 Vooral bij kroegen extra fietsenstallingen  

 

Opmerkingen bij meer fietsenstallingen: 

 Bij Albert Heijn zou ook een beveiligde fietsenstalling moeten komen. 

 Ook auto’s gratis parkeren 

 Bij Terwaenen zou een fietsenstalling moeten komen 

 Fietsenstalling bij Groene Engel vaak vol 

 

 

 

 

 

 

 


