


Een bekeuring als beloning 

Woensdag 16 maart 13.30 uur. Op de laatste dag van onze verkiezingsperiode kwam de Hilversumse Handhaving ons 
een bekeuring brengen. We hebben vanochtend bij@jds (ca. 8.30 uur) onze "Grootouders voor het Klimaat" ac@e-
bakfiets op de stoep bij het Raadhuis gezet en zijn daarna weer naar huis gegaan. Na een kort rustmoment thuis ging ik 
om 9.45 naar de tandarts. Iets na 10.30, ik zat in de wachtkamer, kwam Bea, rood aangelopen, binnenrennen. We 
hebben een bekeuring zei ze en de bakfiets moet om 11u zijn verwijderd. Zo niet, dan wordt de bakfiets door de 
gemeente verwijderd. De kosten zijn dan voor u, zei Handhaving. 

Ze vertelde dat Handhaving onverwachts met twee personen bij haar voor de deur stond en haar vertelde dat wij in 
overtreding waren: "De bakfiets staat op de openbare weg, en dat mag niet. Dat hadden we vorig jaar ook al gedaan", 
vervolgde hij. Bea haar verweer had geen resultaat en Bea's reac@e dat we 11 uur niet zouden halen omdat ik bij de 
tandarts zat, leverde niets op. 11 uur, niet later. Daarna zou de gemeente in ac@e komen. Nadat Handhaving haar 
gegevens had opgeschreven ging Bea hals over kop naar mij. 

Op dat moment riep de tandarts mij naar binnen. Ik zei dat ik plotseling geen @jd meer voor een controle had omdat ik 
om 11 u ergens moest zijn. Na een snelle controle race-te ik naar het Raadhuis waar ik net op @jd aankwam. Ik heb de 
bakfietsopstelling afgebroken en ben met de bakfiets naar huis gegaan. We zijn nu in afwach@ng van de bekeuring. 

Handhaving had deels gelijk. Vorig jaar, ook de laatste verkiezingsdag, hadden we de bakfiets ook bij het Raadhuis 
neergezet. Toen op het gras. Toen kreeg Handhaving van de burgemeester de opdracht ons te sommeren de bakfiets 
daar weg te halen. Toen ik de burgemeester daar later over schreef kreeg ik als reac@e dat we toen op gemeentegrond 
stonden en dat mag niet. We hebben de bakfiets die dag verplaatst naar een plek die ons door gemeentemensen werd 
aangewezen. Daarna werd ons door Handhaving verteld dat we op die nieuwe plek, bij de parkeerplek voor fietsen, ook 
niet mochten staat. Later kreeg ik de indruk dat dat op een misverstand berusYe. De burgemeester werd ziek. Toen hem 
hier later over aansprak kon hij zich dit voorval niet herinneren. 

We hebben vaak contact gehad met de gemeenteafdeling die vergunningen verstrekt. Je hebt een vergunning nodig als 
je met twee of meer personen ac@e voert. Voor een onbemande bakfiets is geen vergunning nodig, maar je mag niet op 
de weg gaan staan want je mag het verkeer niet hinderen.  

Wij stonden op de stoep en hinderden niemand. Ik had een aantal dagen geleden de gemeente geschreven over onze 
plannen, maar kreeg daar geen reac@e op. 

NB: Was Handhaving al@jd maar zo ak@ef. Ik heb de gemeente er al vaker op gewezen dat ons dorp vol staat met 

Net als vorig jaar hebben we de 
verkiezings@jd gebruikt om iedereen op te 
roepen om te gaan stemmen, met als 
advies: Kies voor Klimaat. Dat deden we 
door elke dag de bakfiets ergens anders 
neer te zeYen. Vrijwel nooit gedoe en 
zeker geen dreigementen. 

Het Raadhuis leek ons een prach@ge plek 
om de serie mee af te sluiten, maar dat 
vindt men daar blijkbaar geen goed idee.  

We zijn benieuwd wat dat plekje ons gaat 
kosten.

_____Het verhaal van Jogchum en Bea zelf____________________________________________________________________



geparkeerde auto’s. Vaak auto’s die staan geparkeerd op een stoep waar dat niet mag. Waar mensen die zijn 
aangewezen op een rollator, rolstoel of kinderwagen moeten uitwijken naar de straat waar ze het risico lopen te worden 
omver gereden door jakkerende automobilisten. Dat is gevaarlijk en vraagt om ac@e. Zo’n ac@e heb ik tot op heden niet 
gezien. 

Jogchum Kooi 
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