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‘In het Oss van morgen heeft de Ossenaar een duidelijke stem’ 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het resultaat van de fietsenquête die de PvdA Oss de afgelopen 

maand heeft gehouden. Ruim een jaar geleden is de gemeente begonnen met 

de proef ‘fietsen in het centrum van Oss’. In juni besluit de gemeenteraad of hier 

verder mee wordt gegaan. Maar voordat wij als PvdA-fractie een standpunt 

innemen, wilden wij eerst aan de bezoekers zelf vragen wat zij ervan vinden. 

 

Tijdens de verkiezingen beloofden wij om het gesprek aan te gaan met de 

inwoners over zaken die hen aangaan. De mensen die zelf te maken krijgen 

met een beslissing van de gemeente zijn vaak de ervaringsdeskundigen. De 

beste ideeën ontstaan tenslotte uit samenwerking en de dialoog. En dat de 

Ossenaar een mening heeft is wel duidelijk gebleken. 

 

Het resultaat heeft ons overweldigd. Meer dan 1100 reacties kwamen in korte 

tijd bij ons binnen. Dat laat zien dat fietsen in het centrum van Oss leeft, én dat 

iedereen graag wil meepraten over het stadscentrum. 

 

Tot slot hoop ik dat u dit onderzoek waardeert en uw eigen standpunt kunt 

bepalen. Wij blijven in ieder geval ook in de aankomende periode graag met u in 

gesprek.  

 

Ehssane Gounou, fractievoorzitter PvdA Oss 
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Meer dan 1100 Ossenaren hebben op straat en via social 

media hun mening gedeeld over fietsen in het centrum 

Opzet Fietsenquête 

Onderzoeksmethoden 

Onderzoeksvraag 

Aantal deelnemers  

 

Overige opmerkingen 

Aantal deelnemers per 

medium 

In totaal hebben 1116 mensen deelgenomen aan de  

fietsenquête van de PvdA Oss 

Toelichting 

Er is gekozen voor verschillende onderzoeksmethoden: 

 Interviews in het centrum van Oss 

 Social media: oproep op Facebook en Twitter 

 Overig: input via PvdA Oss  website / e-mail  

Onze enquête bestond uit twee vragen: 

 ‘Bent u voor of tegen fietsen in het centrum van Oss’ 

 ‘Kunt u uw mening nader verklaren’ 

 ‘Likes’ via Facebook zijn niet meegenomen in het onderzoek, enkel de reacties waarbij expliciet meningen 

zijn verwoord. Ook reacties op reacties van derden en reacties op gedeelde berichten zijn niet meegeteld 

om het risico van dubbeltellingen zo veel mogelijk te verkleinen. 

 Naast willekeurige bezoekers, zijn ook ondernemers/ marktkooplieden geïnterviewd 

 

Aantal deelnemers uitgesplitst naar medium: 

 Interviews:  140 deelnemers  

 Facebook:   961 deelnemers 

 Website/ e-mail: 15 deelnemers 
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Resultaat fietsenquête laat overduidelijk zien dat 66% tegen fietsen in 

het centrum van Oss is 

In totaal hebben 1116 respondenten meegedaan aan de  

PvdA Oss fietsenquête… … 66% geeft aan tegen fietsen in het centrum te zijn. 

15 

(1%) 

961 

(86%) 

140 

(13%) 

329 

(29%) 

55 

(5%) 

732 

(66%) 

Website/ email 

Facebook 

Interviews 

Tegen fietsen in centrum Oss 

Voor fietsen in centrum Oss 

Geen mening 

> Twee derde (66%) geeft aan tegen fietsen in het centrum te zijn, hiermee spreekt Oss zich uit tegen voortzetting van de huidige proef  
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Argumenten tegen fietsen in het centrum nader toegelicht 

31%

6%

61% 

2% 

Respondenten tegen fietsen in centrum geven aan 

dat… 

…ze het gevaarlijk vinden en dat het centrum ongezellig en rommelig 

oogt1. 

> Veel respondenten geven aan al het fietsverkeer te gevaarlijk te vinden voor hun kinderen en zichzelf.  

> Ruim 31% geeft aan sinds de proef niet meer lekker rustig te kunnen winkelen en dat het centrum er minder gezellig van is geworden 

doordat het straatbeeld zou ‘verrommelen’ ,  

> Een kleine groep is in principe tegen, maar eventueel voor als er een duidelijk fietspad door het centrum zou zijn. 

> Overige respondenten gaven aan dat de veel fietsers als doorgaand verkeer ervaren, of alleen maar voor één boodschap naar het centrum 

komen en dan snel weer wegfietsen. 

Tegen, tenzij fietspad 

Gevaarlijk 

Overig  

Onrustig/ ongezellig 

55 

732 

329 

Geen mening 

Tegen fietsen in centrum Oss 

Voor fietsen in centrum Oss 

1 Enkel de respondenten die hun mening nader wilden toelichten zijn in dit diagram meegenomen 
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Argumenten voor fietsen in het centrum nader toegelicht 

55 

732 

329 

43%

9%

46% 

2% 

Respondenten voor fietsen in centrum geven aan 

dat… … het handig is en veelal de kortste route naar huis1 

> De meeste respondenten geven als reden aan het handig te vinden om met de fiets naar het centrum te kunnen, maar met name  ook 

omdat het de kortste route naar een bestemming buiten het centrum is.  

> Een tweede groep is voor fietsen in het centrum, maar op voorwaarde dat er bijvoorbeeld een fietsstrook komt om aan te geven waar 

gefietst mag worden. Hierbij gaven sommige Ossenaren extra aan dat fietsers zouden moeten afstappen wanneer het te druk was, 

bijvoorbeeld op zaterdag en tijdens de markt. 

> Een kleine groep (9%) geeft aan dat het centrum levendiger is geworden door de komst van fietsen.  

Geen mening 

Tegen fietsen in centrum Oss 

Voor fietsen in centrum Oss 

Overig 

Levendig 

Voor, mits…(fietspad, rustige tijden) 

Handig 

1 Enkel de respondenten die hun mening nader wilden toelichten zijn in dit diagram meegenomen 



10 

1 Voorwoord Ehssane Gounou - fractievoorzitter PvdA  Oss 

2 Onderzoeksopzet 

3 Conclusie fiets enquête  

Inhoud 

4 Argumenten voor en tegen nader toegelicht 

5 Standpunt PvdA Oss 



11 

Naar aanleiding van fietsenquête is PvdA Oss tegen voorzetting van 

huidige proef met fietsen in het centrum Oss 

De PvdA-fractie neemt de duidelijke conclusie uit de 

fietsenquête over en is daarmee tegen voortzetting van 

‘fietsen in het centrum van Oss’.  

PvdA-fractie ziet geen draagvlak om door te gaan met 

de proef in de huidige vorm en wil kijken of de 

suggesties die aangedragen zijn in de praktijk kunnen 

werken.  

Wij gaan in de aankomende periode graag het gesprek 

aan met iedereen om tot een goed besluit te komen dat 

recht doet aan de uitkomsten van deze fietsenenquête.  
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Back-up 
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Bent u op zoek naar meer informatie? 

 

Voor meer informatie over de PvdA Oss fietsenquête kunt u contact opnemen met: 

- Ehssane Gounou (fractievoorzitter PvdA Oss) via 06 31 67 83 71 

- Paul van Vucht (fractiemedewerker PvdA Oss) via 06 39 78 48 43 

 

Wil je meer weten over onze overige activiteiten?  

 

Je kunt ons altijd bereiken via: 

E-mail:  oss.pvda@gmail.com 

Website:  oss.pvda.nl 

Facebook: www.facebook.com/pvdaoss 

Twitter:  www.twitter.com/pvdaoss 
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