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Onderwerp
handhavi ng scooterverbod centrum

Geachte heer Zevenbergen,

ln antwoord op de artikel-4O vragen over de handhaving van het scooterverbod in Alphen aan den
Rijn, die u namens de fractie van Nieuw Elan aan het college van burgemeester en wethouders
stelde, berichten wij u het volgende.
Vraag: ls het college tevreden met de handhaving en resultaten van het scooterverbod in de
Julianastraat, Raadhuisstraat, SintJorisstraat, RUnplein en Thorbeckeplein?

Antwoord:Ja. De brom- en snorfietsen moeten van achteren worden waargenomen in verband met
de positie van de kentekenplaat op het voertuig. Dit betekent dat er in één richting wordt
gehandhaafd. Dat werkt goed. Er rijden echter ook brom- en snorfietsen in de andere richting. Dit
worden nu niet waargenomen. We hebben ook twee verplaatsbare camera's. Het is goed denkbaar
dat deze af en toe worden ingezet om de andere richting te controleren, of een vaste camera
tUdelijk om te draaien.
Vraag: Kan het collega aangeven hoeveel bekeuringen (en indien mogelijk per straat) zijn
u itgeschreven?

Antwoord: Het camerasysteem is sinds I maart 2019 actief. Tussen
waarschuwingsbrieven en 3 bekeuringen uitgeschreven.

I maart en 7 oktober

zijn 57

Vraag: Gelden en specifieke tijden waarop het scooterverbod niet gehandhaafd wordt of geldt het
verbod 24 uur per dag, 7 dagen per week?
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Antwoord: Het verbod is altijd van kracht. Cedurende de venstertijden voor expeditieverkeer wordt
er niet op het verbod gehandhaafd, omdat ook bij bestuurders van brom- en snorfietsen sprake
kan zijn van expeditieverkeer.
Vraag: Krijgen alle scooters die het gebied rijdend betreden direct een bekeuring of komt er nog
menselijk handelen aan te pas?

Antwoord: Alle beelden worden beoordeeld door een BOA. Deze bepaalt of er een waarschuwing of
bekeuring wordt gegeven. Alle 1e overtreders ontvangen een waarschuwingsbrief. Bij herhaling
ontvangt men een bekeuring. Uit de cijfers blijkt dat het waarschuwen helpt aangezien het
recidivecijfer laag is.
Vraag: Dekken de camera's het volledige gebied waar een scooterverbod geldt in deJulianastraat,
Raadh u isstraat, Si nt Jori sstraat, Rij n plei n en Thorbeckeplei n?

Antwoord:Ja
Vraag: ls het mogelijk om door middel van afbeeldingen op de grond (geen belijning) beter
kenbaar te wat voor gebied betreden wordt (bijv. voetgangersgebied - fietsers toegestaan of
scooters verboden)?

Antwoord: Het is mogelijk, echter niet wenselijk. De bebording is het meest duidelijk. Op het
onderbord staat welke weggebruikers op welke momenten het gebied wel in mogen. Dit is met
markering niet allemaal aan te duiden. Als dit alleen mbt brom- en snorfietsen wordt gedaan dan
kan er verwarring ontstaan bij andere weggebruikers.
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grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) melden wij u dat
uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.
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