
Vandalisme, diefstal en extra parkeerplaatsen bij station Nieuw 

Vennep 

 
Vandalisme en diefstal 

Station Nieuw Vennep staat al jaren bekend als onveilig voor auto's en 

vooral fietsen en brommers, met name avonds en 's nachts. Dat is helaas 

een bekend probleem. Het leek afgelopen tijd beter te gaan, toch zijn er 

weer een fors aantal nieuwe berichten over diefstal en vernieling. 

Bijvoorbeeld dat men een extra slot om je fiets doet, zodat je hem zelf niet kan meenemen, en 

daarna is hij verdwenen. Zie ook https://lokalenieuwsmakers.nl/nieuws/algemeen/vandalisme-en-

diefstal-bij-station-nieuw-vennep/ 
 

1. herkent de gemeente weer een stijging van het aantal incidenten op station Nieuw Vennep? 

2. Wacht de gemeente op meldingen, die vaak uitblijven “omdat er volgens inwoners toch niets 

mee gebeurt?” of monitort de gemeente actief? 

3. Is de recente berichtgeving en het flinke aantal reacties van inwoners erop, die het probleem 

bevestigen, aanleiding voor de gemeente om extra maatregelen te treffen? Zo ja, welke zijn 

dat? ((tijdelijk)cameratoezicht, inzet BOA's, lokfiets en lokauto etc.). 

 

Aantal parkeerplaatsen 

Station Nieuw Vennep is een succes. Het wordt veel gebruikt, zowel door mensen uit de directe 

omgeving als iets verder weg. Men weet het station te vinden met OV, fiets en auto. Ook de functie 

van park&ride (met de trein) forensen wordt goed gebruikt en dat haalt mensen uit de file en is 

duurzaam. De fietsparkeerplaatsen zijn recentelijk vernieuwd. Ook het aantal parkeerplaatsen zou 

worden uitgebreid. Echter, de nieuwe parkeerplaatsen lijken enkel gerealiseerd op plekken waar al 

regulier werd geparkeerd. Netto is er dus geen sprake van extra parkeerplekken, maar slechts het 

beter faciliteren van bestaande “gras” parkeerplaatsen. 

 

1. Hoeveel parkeerplaatsen komen er werkelijk bij komende tijd? (los van de al bestaande gras 

parkeerplaatsen) 

2. Wat is de exacte planning voor het realiseren van de werkelijke extra parkeerplaatsen? 

Er zou ook een betere verwijzing komen naar de overloopparkeerplaatsen in de buurt. 

3. Wanneer en hoe worden deze verwijzingen gerealiseerd? 
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