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Aanleiding
Vragen van de fractie van het CDA over fietsenstalling bij Rabobank te Dinxperlo.
Inhoud mededeling
De stand van zaken bij de bushalte bij de Rabobank aan de Terborgseweg te Dinxperlo is als volgt.
Reeds jaren geleden heeft de Rabobank mondeling toestemming gegeven voor het gebruik van een
strookje grond van de Rabobank voor het stallen van fietsen van busgebruikers. In de loop van de tijd
zijn de routes van de bus aangepast. De bus rijdt niet meer door het centrum en in de doorgaande lijn
naar Bocholt is een knip aangebracht. Het gevolg was dat de halte bij de Rabobank het beginpunt van
de lijn is geworden voor de richting Terborg/Doetinchem. De consequentie is dat voor een groot deel
van het dorp Dinxperlo de betreffende halte de dichtstbijzijnde is en dus de meest gebruikte.
Op dit moment is de Rabobank bezig met het verkopen van het terrein aan een particulier bedrijf en
op dat moment komt ook de fietsenstalling ter sprake.
Op donderdag 10 december is een overleg geweest met de verkoper (Rabo), koper, direct
belanghebbende buurman en de gemeente Aalten. De insteek was om zo dicht mogelijk bij de
bushalte een locatie te krijgen of te houden voor het stallen van fietsen. Alle partijen hadden een
positieve grondhouding om te komen tot een goede oplossing. Verschillende opties zijn besproken.
De gemeente gaat enkele opties uitwerken en in overleg met de koper bespreken. De koper van het
terrein geeft de voorkeur aan verhuur van de strook voor een fietsenstalling met daaraan gekoppeld
het verzoek aan de gemeente om bij de eventuele herontwikkeling van het terrein Sloetjes en/of
Cultureel Centrum op die locatie een definitieve fietsenstalling te maken. Wij zullen even moeten
afwachten wat uit de contacten met de koper van het terrein komt maar wij hebben goede hoop dat er
een oplossing uit de bus komt die voor alle partijen acceptabel is.
De gemeente heeft al wel vergevorderde plannen om de fietsenstalling bij de Nieuwstraat uit te
breiden om de druk een beetje te spreiden.
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