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Geacht college, 

Medio 2018 is het scooterverbod van start gegaan voor de Julianastraat, Raadhuisstraat, Sint 

Jorisstraat, Rijnplein en Thorbeckeplein in Alphen aan den Rijn. Er zijn camera’s (zogeheten ANPR-

camera’s) geplaatst die kentekenplaten van passerende voertuigen scannen. Hierbij worden 

voertuigen die het gebied inrijden zonder ontheffing vastgelegd en ontvangen zij een bekeuring. 

Op 1 oktober 2019 heeft de fractie van Nieuw Elan vragen gesteld. Deze waren destijds naar 

tevredenheid beantwoord en ook een aanvullend informatief gesprek stemde ons positief over de 

toekomst. Helaas concluderen wij anno juli 2020 dat het scooterverbod alles behalve naar, onze en die 

van vele winkeliers, tevredenheid verloopt. Het systeem vertoont gaten en er wordt niet consequent 

bekeurd. Het gewenste effect om de scooters te weren uit het centrum blijft uit. 

De fractie van Nieuw Elan heeft daarover de volgende vragen: 

- Hoe tevreden is het college met de resultaten die voortkomen uit het scooterverbod in de 

Julianastraat, Raadhuisstraat, Sint Jorisstraat, Rijnplein en Thorbeckeplein? 

- Hoeveel bekeuringen en waarschuwingen zijn er het afgelopen half jaar uitgedeeld?  

(indien mogelijk graag per straat aangeven) 

- Zijn er mogelijkheden om scooters tijdens expeditie tijden te bekeuren? Zo ja, zou het college 

kunnen aangeven of dit extra kosten met zich meebrengt? 

- Wat zijn de mogelijkheden om intensiever te handhaven op het scooterverbod?  

- Is het bijvoorbeeld mogelijk om aanzienlijk meer camera’s te plaatsen zodat álle scooters in de 

winkelgebieden een waarschuwing of bekeuring ontvangen? 

- Wat zijn de mogelijkheden die het college in overweging wil nemen om te komen tot het 

gewenste resultaat: geen scooters in het winkelgebied? 

- Is het college bereid om kritisch de verkeersborden te herzien in het centrumgebied? Zijn er 

mogelijkheden voor een meer gebruiksvriendelijke communicatie en meer nadruk op de 

regels die gelden? 

- Kunnen scooters worden gevorderd bij herhaalde overtredingen? 

Met vriendelijke groeten, 

Evon Zevenbergen 

Raadslid Nieuw Elan 

 


