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1. Inleiding
1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Delft heeft al jaren geleden onderkend dat het beschermde stadsgezicht met een hoge
beeldkwaliteit een belangrijke voorwaarde is voor het aantrekkelijk houden van de
binnenstad voor bezoekers en bewoners. Ruim tien jaar geleden is er daarom een lange
termijn beleid ingezet om auto’s in toenemende mate uit de binnenstad te weren en
het fietsgebruik te stimuleren. Fietsen is bij uitstek duurzaam, goed voor het milieu, de
gezondheid en een bereikbare binnenstad. Met het reguleren van het autoverkeer en
autoparkeren, is het fietsverkeer en dus ook het fietsparkeren spectaculair toegenomen.
Daarnaast heeft de gemeente het herontwikkelen van bijvoorbeeld ruimten boven
winkels tot woningen gestimuleerd om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de
binnenstad te vergroten. Hiermee is niet alleen het aantal bewoners toegenomen, maar
ook het aantal fietsen. In deze herontwikkeling is onvoldoende rekening gehouden met
de behoefte aan fietsparkeren van deze nieuwe bewoners.
Een groot nadeel van het toegenomen fietsbezit en fietsgebruik van bezoekers is het
kriskras parkeren van fietsen in de binnenstad. Dit wildparkeren veroorzaakt overlast;
het vormt een bedreiging voor de bereikbaarheid en levert gevaarlijke situaties op,
bijvoorbeeld wanneer fietsen de weg versperren voor hulpdiensten, rolstoelgebruikers,
mensen met kinderwagens en ouderen. Voorts tast het de beeldkwaliteit aan van het
beschermd stadgezicht, dat de gemeente met het juist weren van de auto’s tracht te
beschermen. Behalve aandacht voor de rijdende fiets, is ook goed fietsparkeerbeleid
onderdeel van de kwaliteitssprong naar een echt attractieve binnenstad. Dit beleid
missen wij momenteel in Delft en dat leidt ertoe dat in toenemende mate bewoners,
winkeliers, werknemers en bezoekers van de binnenstad klagen over chaos en overlast
die ontstaan als gevolg van fout geparkeerde fietsen. Daarnaast dreigen voetgangers,
waaronder veel toeristen, de rekening van dit ontoereikende fietsbeleid gepresenteerd te
krijgen, zij vinden steeds vaker ‘de weg versperd’ door fietsers.
1.2 Samenwerking
Als direct belanghebbenden hebben wij, te weten verschillende bewonersverenigingen
en ondernemersverenigingen uit de Delftse binnenstad, de handen ineen geslagen om
de situatie rondom fietsparkeren en eventuele overlast die door geparkeerde fietsen
ontstaat zichtbaar te maken. Meten is immers weten en met deze informatie willen
we de gemeente Delft graag een handvat bieden om net zo voortvarend als tien jaar
geleden met autoparkeren, een consistent en toekomstgericht beleid te ontwikkelen
voor fietsverkeer en fietsparkeren. Hiertoe hebben wij ook gekeken naar fietsbeleid en
de evaluaties van dit beleid in andere Nederlandse steden. Wij hebben niet de ambitie
het wiel opnieuw uit te vinden, hoe toepasselijk ook in het geval van fietsen, maar willen
graag profiteren van bestaand beleid dat zijn waarde elders al heeft bewezen.
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2. Uitgangspunten en resultaten van het onderzoek
2.1 Onderzoeksgebied
Het licht gekleurde gebied in kaart 1 geeft het gebied weer waarin het onderzoek is
uitgevoerd. Meer gedetailleerd is dit gebied weergegeven in kaart 2.
Dit gebied omvat:
het noordelijk winkelgebied “de Klis”
het winkelgebied Zuidpoort,
de aanloopgebieden bij de Binnenwatersloot en de Oude Langendijk.
Kenmerk van dit gebied is de mix van functies, waarbij de woonfunctie niet dominant is.

Kaart 1. Gebied van onderzoek
De twee ballonnetjes in de kaart geven de plaatsen aan van de Biesieklettes:
Oude Langendijk 170 fpp
Vesteplein 265 fpp
Totale capaciteit van betaalde fietsparkeerplaatsen in de binnenstad: 435 fpp
Openingstijden tussen 08:30 en 18:30, tarieven €0,50 per fiets per dag.
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Kaart 2 Gedetailleerde weergave onderzoeksgebied
2.2 Huidige situatie
In het onderzoeksgebied staan (inclusief de capaciteit van de biesieklettes) 875 nietjes
en 863 standaards. Tijdens ons onderzoek is gebleken dat bij volle bezetting van vijf
fietsnieten er gemiddeld elf fietsen geplaatst werden. De capaciteit van een fietsniet
hebben we voor dit onderzoek daarom bepaald op 2,2 fietsen. In het onderzochte gebied
komt de totale gereguleerde stallingcapaciteit daarmee op 2788 fietsen.
2.3 Definities en gebruikte begrippen
Gereguleerd parkeren: de fiets is geplaatst in een fietsrek,- harp of tegen een fietsniet;
Niet gereguleerd fietsparkeren: parkeren buiten fietsrekken en fietsnietjen, op trottoirs,
tegen monumenten of brugleuningen e.d.;
Fietswrak: Een fiets, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud of in een
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert. Fietsen met een kapot voor- of achterwiel,
twee lege banden of zonder zadel worden tot wrak gerekend;
Weesfiets: fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al langere tijd niet meer zijn
gebruikt.
Parkeren van fietsen in de binnenstad

6

2.4 Tellingen en resultaten
De tellingen hebben plaatsgevonden op vrijdag 18 november en zaterdag 19 november
2011. De tellingen zijn uitgevoerd door een groep van eenentwintig personen. Iedere
deelnemer uit de groep heeft in een deelgebied de fietsen geteld en de aantallen
genoteerd op zowel de ochtend (tussen 07.30 en 08.30 uur) als op de middag (tussen
13.30 en 14.30 uur). De deelgebieden zijn zodanig gekozen dat de tellingen per
deelgebied in maximaal een uur konden worden verricht. De totale inspanning voor
het tellen, noteren en doorgeven van de resultaten is daarmee in tachtig werkuren
uitgevoerd.
De complete tellingresultaten zijn vermeld in de tabel die in bijlage 2 is opgenomen.
Aan de hand van deze tabel kan een gedetailleerde analyse worden opgesteld per straat
of winkelgebied. Dat hebben wij in dit rapport niet gedaan. Voor een algeheel beeld voor
de binnenstad gaan wij uit van de totalen. Volledige vermelding is evenwel van belang
om inzicht te krijgen in de verspreiding en cumulatie van geparkeerde fietsen. Daarnaast
geven de tabellen een gedetailleerde onderbouwing van de totalen.
Op vrijdagochtend bedroeg het totaal aantal fietsen (gereguleerd en niet gereguleerd)
1471 en in de middag 2872. Bij een capaciteit van 2788 reguliere stallingplaatsen zou
er dus in de middag voor 2872 - 2788 = 84 fietsen geen gereguleerde plaats zijn. In
werkelijkheid staan er die middag maar liefst 1500 fietsen niet gereguleerd geparkeerd.
Op zaterdag 19 november, dag van de intocht van Sinterklaas, verschilt de situatie nogal.
’s Ochtends staan er totaal 1689 en ’s middags totaal 5877 fietsen. Bij een capaciteit van
2788 is er voor 5877 - 2788 = 3175 fietsen ’s middags geen gereguleerde plaats.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten van de tellingen zoals vermeld in
bijlage 2 kort weergegeven.

Tabel 1 Weergave resultaat tellingen
Op zaterdagmiddag 19 november stonden er 5877 fietsen in het gebied van onderzoek.
Waarvan 73 fietswrakken en 105 weesfietsen. Tegen de brugleuningen waren 311 fietsen
gestald.
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3. Conclusies
Naar aanleiding van de tellingen en de geconstateerde situaties die wij deels hebben
opgenomen in de beeldreportage in bijlage 1, kunnen we constateren dat fietsparkeren
inderdaad een probleem is. Een positieve noot hierbij is echter dat het door de gemeente
ontwikkelde beleid om autoverkeer in de binnenstad te ontmoedigen de doelstellingen
heeft bereikt hetgeen goede hoop biedt voor een nog te ontwikkelen beleid voor fietsen
en fietsparkeren.
Van officiële stallingen wordt onvoldoende gebruik gemaakt, te veel fietsers zijn niet
bereid tot betalen voor een parkeerplaats. Het gedrag van fietsers veroorzaakt veel
overlast, fietsers zijn bijna niet bereid om te lopen van een fietsparkeerplaats naar de
plek van bestemming. Hier moet extra aandacht aan worden besteed bij het ontwikkelen
van beleid.
Verschillen in tellingen ’s morgens en ’s middags veronderstellen dat niet alleen
de bezoekers overlast veroorzaken, maar ook de bewoners die geen inpandige
fietsenberging hebben. Ondanks het feit dat er bijvoorbeeld ’s morgens meer dan
genoeg reguliere plekken beschikbaar zijn, wordt er consequent buiten de hiervoor
bestemde voorzieningen geparkeerd. Dit leidt er onder andere toe, dat het te koesteren
beschermd stadsgezicht danig wordt ontsierd door geparkeerde fietsen, met name
tegen monumenten en brugleuningen. In het specifieke winkelgebied wordt de doorloop
op veel plekken gehinderd, evenals de toegankelijkheid van in- en uitgangen van
voorzieningen. Dit zijn gevaarlijke situaties waar de brandweer ook aandacht voor zou
moeten hebben. Een aantal voorbeelden hiervan zijn in de beeldreportage in bijlage 1
opgenomen.
De gemeente Delft heeft nog geen duidelijk beleid ontwikkeld voor fietsparkeren of voor
wijziging van bestaand beleid, bijvoorbeeld: ondanks verbodsborden voor het plaatsen
van fietsen om de doorgang van bussen op de Oude Langendijk mogelijk te houden wordt
onvoldoende gehandhaafd.
Binnenstad kent piekmomenten fietsparkeren, evenementen vragen om nog eens extra
capaciteit. Dit wordt momenteel nog niet door de gemeente onderkend en vraagt om
beleid.

Parkeren van fietsen in de binnenstad

8

4. Aanbevelingen
4.1 Algemeen
Uitgangspunt voor het ontwikkelen van een beleid voor fietsen en fietsparkeren met
een breed draagvlak, is dat de binnenstad aantrekkelijk, bereikbaar en veilig moet
blijven voor bewoners, bezoekers, fietsers en voetgangers. Met name deze laatste
groep gebruikers van de binnenstad ondervindt in toenemende mate hinder van fietsers
en verkeerd geparkeerde fietsen. Hiertoe moeten aanvullende maatregelen worden
genomen m.b.t. fietsparkeervoorzieningen en moet het handhavingsbeleid worden
aangepast.
Een groot aantal Nederlandse steden is al volop bezig met het evalueren en verder
ontwikkelen van fietsbeleid, dat tot een aantal bewezen ‘best practices’ heeft geleid.
Ons advies bestaat dan ook grotendeels uit een aantal maatregelen die in andere, met
Delft vergelijkbare steden, tot een aantoonbare verbetering van het fietsparkeren
hebben geleid. Bijlage 4 geeft een aantal succesvolle voorbeelden. Wij hebben de
aanbevelingen opgedeeld in een aantal clusters. Deze worden hieronder nader toegelicht.
4.2 Voorzieningen
-

-

-

-

Capaciteit voor fietsparkeren moet worden uitgebreid met extra aandacht voor
inpandig fietsparkeren. Hierbij is de locatie van de fietsparkeerplaatsen van
doorslaggevend belang omdat de gemiddelde fietser weinig bereidheid heeft om te
lopen. Idealiter bevinden de fietsparkeerplaatsen zich binnen honderd meter van
de uiteindelijke bestemming. Vraag en aanbod zullen dus zeer zorgvuldig op elkaar
moeten worden afgestemd. Wellicht is aanvullend onderzoek nodig om dit inzichtelijk
te maken.
Capaciteit moet ook worden afgestemd op het soort gebruik en de verschillende
doelgroepen. In de Delftse binnenstad kan in elk geval onderscheid gemaakt
worden tussen bewoners, werkenden, bezoekers kort en lang parkeren.Deze stellen
allemaal andere eisen aan hun parkeerplek en hebben ook een andere instelling
t.a.v. de maximaal af te leggen loopafstand tussen parkeerplaats en eindbestemming
(vergelijkbaar met de voor de auto’s ingestelde runshop plaatsen).
Gecentraliseerde stallingen, zoals de biesieklettes dienen gratis te worden
aangeboden. De gemiddelde fietser is in doorsnee niet bereid om te betalen voor
het stallen van de fiets. Beleid in andere steden toont aan dat het gratis maken van
de stalling het gebruik zeer sterk simuleert. Dit sluit ook aan bij de behoefte van
de gemiddelde fietser om de fiets dusdanig te stallen dat er geen schade aan het
rijwiel optreedt. Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen stimuleren aantoonbaar het
gebruik.
Piekmomenten vragen om aanvullende voorziening, die met strategisch geplaatste
mobiele fietsenstallingen kan worden opgevangen. Dit hoeft niet alleen met
evenementen te worden ingezet, maar kan juist ook soelaas bieden op vrijdag en
zaterdag en eventueel koopzondag. In Groningen zijn hiermee goede resultaten
behaald.
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-

Een strategisch gekozen locatie voor uitbreiding die aan de gevraagde capaciteit
voldoet, levert direct een ontlasting van de drukke voetgangersgebieden, die
momenteel aantoonbaar overlast ondervinden van wild geparkeerde fietsen (zie ook
beeldreportage bijlage 1)

4.3 Beleid
-

-

-

-

Definiëren van voetgangersgebied en fietsroutes. In andere steden zijn positieve
resultaten bereikt met het stimuleren van een juist gebruik van fietsparkeerplaatsen
en het voorkomen van problemen in looproutes en toegankelijk houden van
voorzieningen. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is om het fietsen te verbieden in
gebieden waar je geen fietsen gestald wilt hebben en fietsparkeren aan te moedigen
in gebieden waar wel gefietst mag worden. Hierbij kan eventueel een afweging
worden gemaakt om te werken met bloktijden waarop fietsen juist wel of niet is
toegestaan. Dit laatste heeft als nadeel dat het de herkenbaarheid voor fietsers niet
ten goede komt en ook bewust negeren van de verordening in de hand werkt. In
bijlage 3 hebben we een voorstel voor fietsvrije voetgangers gebied opgenomen voor
Delft.
Aantrekkelijke fietsroutes aanbieden door en langs de binnenstad die afsnijden door
de binnenstad en fietsen door voetgangersgebied helpen te verminderen.
Fietsen en fietsparkeren dient integraal te worden meegenomen in het beleid voor
Delft. Het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan voor de binnenstad voorziet
hier momenteel nog niet in. Hierbij kan worden gedacht aan het verplichten tot
het opnemen van inpandige fietsenstalling bij (her)ontwikkeling van huisvesting.
Daarnaast zou aan specifieke panden mede de functie van fietsparkeren toegekend
moeten worden.
Beschermen stadsgezicht vindt niet alleen plaats d.m.v. het weren van geparkeerde
auto’s, maar ook door het vermijden van geparkeerde fietsen tegen monumenten,
brugleuningen en gewenste doorzichten (o.a. bruggen) ten behoeve van het zicht op
Delft.
Borgen van de regels en de handhaving hierop in de APV.

4.4 Aanvullende maatregelen
-

Uitvaardigen van een nieuw beleid vraagt om een gedragsverandering bij fietsers.
Daarom moet er zeer helder worden gecommuniceerd met de verschillende
doelgroepen. Dit is geen eenmalige zaak, maar zal op gezette tijden door de
gemeente moeten worden opgepakt. Ervaring in andere steden leert dat stimuleren
van gewenst gedrag in combinatie met het consequent en direct sanctioneren van
ongewenst gedrag snel tot de gewenste resultaten leidt. Hiertoe dienen op gezette
tijden publieksacties te worden gehouden die het beleid bij de doelgroep onder de
aandacht brengt. Belangrijkste insteek in de campagnes is de gedragsverandering
die van fietsers wordt gevraagd. Dit is zeker mogelijk, autobezitters in Delft zijn al
jaren gewend om grote afstanden naar hun geparkeerde auto te moeten lopen vanaf
of naar hun bestemming. Ook fietsers kunnen wennen aan het van en naar de fiets
lopen. Gemiddeld genomen bevindt zich binnen 20 tot 50 meter van een winkel wel
een gereguleerde fietsparkeerplaats.
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-

Per locatie dient duidelijk te worden aangegeven wat de regels zijn.
Voetgangersgebieden waar niet gefietst mag worden en geen fietsen kunnen worden
geparkeerd dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

4.5 Handhaving
Beleid staat of valt met handhaving. Een aantal zaken is hierbij van belang:
-

-

-

Stringente handhaving van de regels. Verkeerd geparkeerde fietsen worden direct
weggehaald en in depot geplaatst waar de eigenaar deze al of niet tegen betaling
van een boete kan ophalen. Een dergelijk depot kan in de directe nabijheid van
de overtreding worden ingericht, dit helpt acceptatie van het beleid te vergroten.
Ervaring leert dat na een initiële afkeer men snel gewend is en het nieuwe beleid
wordt gerespecteerd. Een testimonial hierover uit Maastricht is in de bijlage 4
opgenomen.
Duidelijke afspraken maken met de politie over taken en verantwoordelijkheden.
Het credo voor het effectief en geaccepteerd handhavingsbeleid is handhaven met
het hart, dus fietsvriendelijk handhaven. Daarin past bijvoorbeeld een relatief lage
boete voor het ophalen van een fiets nadat deze is verwijderd a.g.v. foutparkeren.
Een ander voorbeeld is het algemeen kenbaar maken van de regels voor
fietsparkeren aan het publiek door het plaatsen van extra `regeltegels’. Deze borden
op het wegdek naast fietsenrekken herinneren fietsers eraan dat zij hun tweewieler
alleen in de daarvoor bestemde stalling mogen achterlaten.
Consequente handhaving en duidelijke communicatie leiden snel tot acceptatie.

Wij hopen dat wij met ons initiatief om onderzoek te verrichten naar fietsparkeren
en daarover dit rapport uit te brengen de gemeente een goede aanzet te bieden tot
het ontwikkelen van een bij Delft passend effectief en toekomstgericht beleid voor
fietsparkeren. Leidend daarbij zijn een aantrekkelijke en veilige binnenstad met een
hoge beeldkwaliteit en een goed woon- en verblijfsklimaat. Wij denken met onze
aanbevelingen een juiste balans te hebben gevonden tussen de belangen van alle
verschillende gebruikersgroepen, de leefbaarheid van de binnenstad en het belang van
de beeldkwaliteit van de historische binnenstad. Uiteindelijk zullen deze maatregelen de
kwailteit van de openbare ruimte van de binnenstad verhogen. Vanzelfsprekend zijn wij
altijd bereid om onze aanbevelingen nader toe te lichten of vragen te beantwoorden.
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Bijlage 1
Beeldreportage fietsparkeren in Delft

Parkeren van fietsen in de binnenstad

12

Fietsparkeren in de looproutes - 1

Markt, Bijbelbrug

Burgwal, hoek Beestenmarkt

Paradijspoort

Burgwal, Brabantse Turfmarkt

Burgwal
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Fietsparkeren in de looproutes - 2

Brabantse Turfmarkt

Paradijspoort

Brabantse Turfmarkt

Choorstraat

Molslaan

Paradijspoort
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Fietsparkeren tegen monumenten

Stadhuis, Markt

Stadhuis, Markt

Nieuwe Kerk, Markt

Nieuwstraat

Waagsteeg

Oude kerk

Parkeren van fietsen in de binnenstad

15

Fietsparkeren tegen brugleuningen - 1

Kaakbrug

Kruyersbrug

Warmoesbrug

Touwbrug

Schreibrug

Touwbrug
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Fietsparkeren tegen brugleuningen - 2

Haverbrug

Mauriciusbrug

Mauriciusbrug

Waagbrug

Touwbrug
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Fietsparkeren tegen panden en op andere wijze - 1

In de boomspiegel

Langs de gracht

Biesieklette aan Vesteplein...
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Fietsparkeren tegen panden en op andere wijze - 2

Voor en in entree’s

Midden op straat

Voor de nooduitgang!

Voor nooduitgang en entree!

Chaos op Bastiaansplein

Parkeren: liefst in de winkel...
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Bijlage 2
Overzicht tellingen
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Tabel 1. Overzicht gereguleerd en niet gereguleerd fietsparkeren
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Tabel 2. Niet gereguleerd fietsparkeren tegen brugleuningen
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Bijlage 3
Uitgewerkt voorbeeld fietsvrije voetgangersgebieden
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Kaart 3 Fietsvrije voetgangersgebieden
Voorstel:
fietsvrije voetgangersgebieden instellen waarvoor geldt: niet fietsen en niet
fietsparkeren;
fietsroutes door het centrum instellen.
Afbakening:
Fietsen toegestaan van 18:30 - 09:00 op zaterdag t/m donderdag en op de koopavond van
21:00 - 09:00. Brom- en snorfietsen verboden.
Generiek voorstel:
de hoofdlooproute Bastiaanplein naar Choorstraat een fietsvrijplus maken.
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Bijlage 4
Voorbeelden uit andere Nederlandse steden
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Maastricht
De Maastrichtse fietsstallingsnota: een stap in de goede richting
Begin 2005 heeft de raad de fietsstallingsnota Binnenstad Maastricht vastgesteld. Hierin
is een fietsstallingverbod voor het kernwinkelgebied opgenomen inclusief een plan
voor het uitbreiden van het aantal bewaakte en onbewaakte stallingsmogelijkheden
voor (brom)fietsen in de stad. Na het besluit is 1 juni 2005 gestart met een pilot om
het fietsparkeren te reguleren. Bezoekers van het kernwinkelgebied mogen hun fiets
alleen stallen in de bewaakte stallingen of fietsrekken. Deze maatregel is ingevoerd in
combinatie met:
de mogelijkheid om gratis te stallen in bewaakte stallingen;
het plaatsvinden van handhaving om ongewenst gedrag tegen te gaan
(wegsleepregeling);
een uitgebreide voorlichting voor de bewoners en bezoekers van de stad.
Uit de evaluatie in 2006 blijkt dat het instellen van de maatregelen een positief effect
heeft op het aanzien van de stad. Tevens is het gebruik goed en de capaciteit voldoende.
Desondanks bestaat de vraag naar uitbreiding van de stallingen voor zowel bromfietsers
als fietsers. Hiervoor is, vlak na het vaststellen van de fietsstallingsnota, gestart met een
onderzoek naar alternatieve locaties voor (brom)fietsstallingen. Dit heeft geresulteerd
in een uitbreiding van het aantal bewaakte en onbewaakte fietsstallingen in en rondom
het kernwinkelgebied. De stijging van het aantal fietsers heeft als gevolg dat ook de
vraag naar (anti-diefstal)parkeervoorzieningen toeneemt. Dit geldt niet alleen voor het
kenwinkelgebied, maar ook voor de stadsdeelwinkelcentra, de uitgaansgebieden, de
stations en sportvoorzieningen. Het verdient continue aandacht om de balans tussen
vraag en aanbod van stallingen positief te houden.

MAAS

Fietsstalling /
Bromfietsstalling
Overdekt en bewaakt
Bewaakt
Hier mag uw (brom)fiets
NIET staan

Fietsenstallingen in het centrum van Maastricht
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Roermond
Fietsers kunnen in de Roermondse binnenstad de fiets onbewaakt stallen in een fietsrek
of bewaakt stallen in een fietsenstalling. Het is in de binnenstad verboden de fiets
op straat buiten een fietsenrek te plaatsen. De fietsrekken staat verspreid over de
binnenstad nabij de winkelpromenades. In Roermond zijn 4 bewaakte rijwielstallingen
aanwezig en 1 mobiele rijwielstalling. De mobiele stalling wordt speciaal voor het
uitgaanspubliek op zaterdagavond en –nacht geplaatst in de Kruisherenstraat nabij het
Stationsplein. Een aantal van de bewaakte fietsenstallingen zijn gevestigd in voormalige
winkelpanden.
In het onderstaande overzicht worden de bewaakte fietsenstallingen aangegeven. Op
het kaartje zijn de locaties aangegeven. Al deze locaties liggen op een loopafstand van
minder dan 5 minuten van het kernwinkelgebied.
F01 Kloosterwandplein fpp: 466 gratis (max 3 dagen)
F02 Steenen Trappen
fpp: 172 gratis (max 3 dagen)
F03 Stationsplein
fpp: ?
€1,20/dag
F04 Neerstraat 64
fpp: 202 gratis (max 3 dagen)
F05 Kruisherenstraat
fpp: 75
gratis
F06 Designer Outlet
fpp: 108 gratis (24/7)
F07 Busstation
fpp: 834 gratis (24/7)
(Bron: http://www.roermond.nl/index54622.htm)

bewaakt + voorzieningen
bewaakt + voorzieningen
bewaakt + voorzieningen
bewaakt + voorzieningen
bewaakt
onbewaakt
onbewaakt

Fietsenstallingen in het centrum van Roermond
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Groningen

Voor...

en na
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Leiden
Leiden is een echte fietsstad. Dat wil men in Leiden graag zo houden, want fietsen is
goed voor het milieu, de verkeersveiligheid en het tegengaan van files. Daarom wordt er
de komende jaren gewerkt aan het verbeteren van de positie van fietsers in Leiden. Er
is extra aandacht voor fietsveiligheid rond scholen en de bewegwijzering in de stad. Ook
is er veel aandacht voor het stallen van fietsen. Kortom, fietsen in Leiden wordt veiliger,
comfortabeler en aantrekkelijker.
Fiets Fout = Fiets Weg
In het Centraal Stationsgebied geldt een verbod om fietsen te plaatsen buiten de
daarvoor aangewezen fietsenrekken en -vakken (artikelen 5:12 en 5:12A APV). Dit
zogenoemde restrictiegebied herkent u aan de borden. In het restrictiegebied worden
fietsen die buiten de aangewezen fietsenrekken en -vakken staan, direct verwijderd en
opgeslagen. Ook als uw fiets langer dan vier weken onafgebroken gestald is in een rek,
kan deze worden verwijderd.
Er wordt in het najaar van 2011 een Masterplan fietsstallen Binnenstad opgesteld, waarin
nagedacht wordt over het uitbaten van de fietsstalzaken in Leiden en waarin oplossingen
gezocht worden voor de problemen met verkeerd geparkeerde fietsen.
Vanaf 2014 komt er een fietsenstalling bij in de kelder van V&D. Vanaf 2014/2015 komen
er een, mogelijk twee grote fietsenstallingen bij in het stationsgebied.
(Bron: http://gemeente.leiden.nl/projecten/bereikbaarheid-portal/fietsen/)
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BELANGENVERENIGING ZUIDPOORT
BEWONERSVERENIGING GRACHTENGEBIED ZUID
BELANGENVERENIGING WATERINGSEPOORT
BEWONERSPLATFORM BINNENSTAD NOORD
FIETSERSBOND AFDELING DELFT
ONDERNEMERSVERENIGING BINNENSTAD DELFT
Datum: 3 april 2012
Betreft: Parkeren van fietsen in de binnenstad – Chaotische toestanden in de huiskamer van Delft

SAMENVATTING
Fietsbezit en fietsgebruik in de Delftse binnenstad zijn de laatste jaren, mede als gevolg van stimuleringsbeleid
van de gemeente Delft, spectaculair toegenomen. Het aantal gereguleerde fietsparkeerplaatsen is hierbij achtergebleven wat heeft geleid tot ‘wildparkeren’ door de hele binnenstad. Dit veroorzaakt overlast wegens belemmeringen voor de vrije doorloop, is een bedreiging voor de bereikbaarheid en levert gevaarlijke situaties op in
geval van calamiteiten. Daarnaast tast het juist de beeldkwaliteit aan van het beschermd stadgezicht, dat de
gemeente met het weren van de auto’s trachtte te beschermen. Naast aandacht voor de rijdende fiets, is ook
goed fietsparkeerbeleid onderdeel van de kwaliteitssprong naar een echt attractieve binnenstad. Dit beleid missen wij en dat heeft ons als direct belanghebbenden ertoe gezet om deze problematiek inzichtelijk te maken.
Met de uitkomsten van dit rapport willen wij de gemeente Delft te verzoeken een consistent, effectief en toekomstgericht beleid te ontwikkelen voor fietsverkeer en fietsparkeren.
Op twee dagen, vrijdag 18 november en zaterdag 19 november 2011, hebben wij met een groep van twintig vrijwilligers binnen een deelgebied van het centrum fietsen geteld waarbij onderscheid gemaakt werd tussen gereguleerd en ongereguleerd geparkeerde fietsen. De uitkomst van deze tellingen toonde aan dat:
•
•
•
•

fietsparkeren inderdaad een fors probleem is;
Delft geen aanvullende voorzieningen treft om piekaanbod bij evenementen op te vangen;
fietsers bijna niet bereid zijn om te betalen voor een parkeerplaats;
fietsers weinig bereid zijn tot het lopen vanaf een gereguleerde fietsparkeerplaats naar de eindbestemming.

De laatste tien jaar hebben veel Nederlandse gemeenten, vergelijkbaar met Delft, een beleid ontwikkeld om
fietsparkeren te reguleren. Evaluatie van dit beleid heeft geleid tot een aantal ‘best practices’ waarvan wij denken dat zij succesvol in Delft kunnen worden toegepast. Deze kunnen in een aantal categorieën worden ingedeeld:
Voorzieningen:
•
uitbreiden capaciteit op basis van behoefte per deellocatie, vooral inpandige voorzieningen dienen beschikbaar gemaakt te worden;
•
capaciteit afstemmen op verschillende gebruikersgroepen: bewoners, werkenden, bezoekers kort of lang;
•
gratis openstellen van “biesieklettes” om gebruik te stimuleren;
•
piekmomenten opvangen met mobiele stallingen.
Beleid:
•
fietsvrije zones instellen waarvoor geldt: niet fietsen en niet fietsparkeren;
•
fietsparkeren prominent meenemen in bestemmingsplan en te ontwikkelen beleid voor de binnenstad, o.a.
bij (her)ontwikkeling voor woonfuncties (bijvoorbeeld opnemen tot verplichting inpandig parkeren);
•
beeldkwaliteit van het beschermd stadsgezicht definiëren en handhaven en monumenten en brugleuningen
fietsvrij houden;
•
fietsroutes door het centrum instellen en actief promoten;
•
aanpassen APV.
Aanvullende maatregelen:
•
communicatiecampagne gericht op gedragsverandering starten en continueren;
•
actieve communicatie op straat d.m.v. borden.
Handhaving:
•
Nieuwe regels werken alleen bij doeltreffende handhaving. Wanneer er niet wordt gehandhaafd, worden de
regels overtreden;
•
Consequente handhaving en duidelijke communicatie leidt snel tot acceptatie.
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