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onderuverp maatregelen fietsparkeren

Geachte wijkvereniging,

Dank voor uw brief van 30 oktober 2014, mel de bijgevoegde notitie "lntensivering van het
fietsenbeleid". ln uw notitie heeft u het college waardevolle aanbevelingen gedaan over
intensivering van met name het fietsparkeerbeleid. Graag wil ik namens het college op uw
aanbevelingen puntsgewijs reageren.

Het is voor u belangrijk om te weten dat het college in het voorjaar van 2015 een
Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren aan de raad zal voorleggen. ln dit
uitvoeringsprogramma worden tal van maatregelen uitgewerkt over de realisatie van meer
stallingsplekken voor fietsen in de binnenstad en rond het centraal station, maatregelen
omtrent beheer en exploitatie van fietsenstallingen en handhaving van het fietsparkeerbeleid.

Creëren van meer fietsparkeerplaatsen
Voor nieuwe gebouwen is het thans goed geregeld. ln het landelijke Bouwbesluit 2012 is weer
een verplichting voor een fietsenberging opgenomen. Bij nieuwbouwwoningen moeten er een
buitenbergingen (fietsenschuur, kelderbox of gemeenschappelijke fietsenstalling) worden
gecreëerd. Voor utilitaire gebouwen worden in Leiden normen voor fietsparkeervoorzieningen
opgenomen in de belerdsregels parkeren. Voor (verbouw van) bestaande gebouwen zijn deze
regels echter niet van toepassing. De opgave is om meer fietsparkeer voorzieningen in
bestaande gebouwen te krijgen. Hiervoor worden maatregelen uitgewerkt in het
uitvoeringsprogramma fietsparkeren. We denken onder meer aan het realiseren van meer
buurtstallingen en zullen de mogelijkheden voor het plaatsen van fietstrommels gaan
onderzoeken. ln de omgeving van het centraal station worden de 13.000 fietsparkeerplaatsen
de komende 15 jaar stapsgewijs uitgebreid tot zo'n 20.000 plaatsen. We starten hiermee in
2015.
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I nve ntari se re n e xtra fietsp arke e rpl a atse n
Na de oplevering van de herinrichting van de Breestraat worden maatregelen genomen om
het fietsparkeren op marktdagen, wanneer de overlast van fietsen het grootst is, beter te
faciliteren. Op de Steenschuur en langs de Nieuwe Rijn wordt tijdens de markt op zaterdag
extra ruimte voor fietsparkeren gemaakt, samen betreft dit ca. 300 plekken. Op elke zaterdag
wordt een tijdelijke stalling ingericht op de noordzijde van de Steenschuur. Hiervoor wordt een
deel van de rijbaan en een aantal parkeervakken gebruikt. Ook op parkeervakken op de
Nieuwe Rijn (tussen de Hooigracht en het Gangetje)wordt elke zaterdag een tijdelijke stalling
ingericht. Zowel op de plekken bij de Steenschuur als bij de Nieuwe Rijn is het fietsparkeren
gratis. lk ben van mening dat fietsparkeren in de zijstegen juist wel kan bijdragen aan een deel
van de oplossing van het probleem. De stegen zullen daartoe meer geschikt worden gemaakt
om de fiets goed en veilig te parkeren door de plaatsing van roestvrijstalen beugels. We
treffen voorbereidingen om vanaf 2016 een nieuwe fietsenstalling te realiseren onder
Breestraat í 30. Deze zal plaats bieden aan zdn 450 fietsen en het stallen zal op marktdagen
gratis zijn. ln het uitvoeringsprogramma fietsparkeren worden naast het onderzoek naar meer
buurtstallingen voor bewoners, ook onderzoek gedaan naar een fietsenstalling in de kelder
van de Hema. Voor dit onderzoek zijn vanuit programma Binnenstad middelen beschikbaar
gesteld. Ook wordt op verzoek van de raad een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een
stalling onder de Lange Mare.

Pub!iciteitscampagne
lnmiddels is een uitgebreide communicatiecampagne gestart overfietsparkeren in de
omgeving van de vernieuwde Breestraat. Aandachtspunten in deze campagne zijn onder
meer:

- beter zichtbaar en bekend maken van de Waagstalling, de gratis bewaakte
fietsenstalling onder V&D;

- bekend maken van de stallingen Kapelstraat en Lange Mare voor fietsen, buitenmodel
fietsen zoals bakfietsen, bromfietsen en voor gratis uitleen van buggy's.

- labelacties aan geparkeerde fietsen gekoppeld aan een actie met winkeliers en de
Waagstalling;

- op zaterdag zullen er fietscoaches rond gaan lopen die mensen actief aanspreken op
fietsparkeergedrag, fietsen van de blindenstrook afhalen, omgevallen fietsen
opruimen etc. Hier zijn in andere steden goede ervaringen mee opgedaan.

- lndien nodig zal op een later moment een vervolgcampagne plaatsvinden.

Aanvullende voorzieningen in stallingen
De door u genoemde voorzieningen zoals een toilet en uitleen van buggy's zijn reeds
aanwezig in of rond stallingen in de binnenstad. ln de betaalde stallingen Kapelstraat en
Hartebrugkerk kunnen gratis buggy's worden geleend. ln het hart van de stad, naast de
stalling Kapelstraat en op een steenworp afstand van de Waagstalling bevindt zich een
openbaar toilet. Daarnaast heeft de vestiging van V&D ook de beschikking over een
bezoekerstoilet.

Overleg met studentenorganisaties
lndien zich overlastsituaties met betrekking tot fietsparkeren voordoen bij
studentenverengingen dan wordt door de gemeente contact opgenomen met het bestuur van
de verenigingen. Gezamenlijk optrekken met de politie is een voorwaarde voor succes. Bij
horecagelegenheden waar veel studenten komen, zoals de oude Harmonie aan de
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Breestráat, is in het verleden de fietsenoverlast succesvol verminderd na een gerichte
handhavingsactie van politie en gemeente.

lnzet fietscoaches
Op zaterdagen zullen fietscoaches worden ingezet in de Breestraat en omgeving. ln het
stationsgebied hebben we positieve ervaringen opgedaan met de inzet van fietscoaches na de
opening van de ROC locatie. ln verband met de voorbereiding van de bouw van het
Rijnsburgerblok, met een grote fietsenstalling voor 5000 plaatsen, zal de stallingscapaciteit op
het "gat van v/d Putte" verdwijnen en zal op de Trafolocatie (achter het busstation) de
capaciteit fors worden uitgebreid door het plaatsen van dubbellaags rekken. Om de fietser te
verwijzen naar een beschikbare fretsparkeerplaats zullen ook fietscoaches worden ingezet.

Fietsinzameling
De door u gedane suggestie om de mogelijkheden om 'gemakkelijk' van je fiets af te komen
uit te breiden, zal als actie worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma fietsparkeren.

Afuoe re n we e sf i etse n e n fietswr a kke n e n u i tbre i d e n p ar ke e rre str i ct i e
Om grond van de wegenverkeerswet is een fietser gerechtigd om zijn fiets op de stoep te
parkeren. Voor het instellen van een restrictiegebied moet de gemeente kunnen aantonen
over voldoende fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte te beschikken. Om in
bijvoorbeeld de Breestraat een restrictiegebied in te stellen, zouden we een fors gedeelte van
onze schaarse openbare ruimte in de dichtbebouwde binnenstad moeten bestemmen voor
fietsparkeren. Hiervoor ontbreekt fysiek de ruimte. Daarbij is het instellen van een
restrictiegebied voor fietsparkeren een zwaar middel wat behoorlijk wat capaciteit vraagt voor
uitwerking van nieuwe regelgeving, fysieke handhaving als ook juridische handhaving, zoals
het verwerken van bezwaarschriften.
ln het uitvoeringsprogramma fietsparkeren zal een voorstel worden uitgewerkt om de jaarlijkse
fietswrakacties op te voeren van 2 naar 4 acties per jaar. Bij het aanpakken van weesfietsen in
de binnenstad moet er echter wel rekening worden gehouden met het feit dat het fietsen
kunnen ziin van bewoners die veelal niet over een bergruimte beschikken. Door meer
bewonersstallingen te creëren, meer fietswrakkenacties te houden en een wat ruimere
beoordeling van een te verwijderen fietswrak te hanteren, verwachten we meer ruimte vrij te
krijgen voor het parkeren van de fiets in de openbare ruimte.

Effe ctievere h a nd h avi ng
De gemeente kiest ervoor om de fietsparkeerder in de binnenstad te verleiden gebruik te
maken van de juiste fietsparkeervoorziening. Dit betekent dat actieve handhaving alleen wordt
toegepast in het "Fiets Fout = Fiets Weg" restrictiegebied bij het centraal station. Voor de
handhaving in het stationsgebied geldt dat de fout gestalde fietsen wordt gelabeld en
gefotografeerd waarna de eigenaar één uur in de gelegenheid is om de fiets alsnog in een rek
of vak te parkeren. Daarna worden de fietsen dezelfde dag nog verwijderd. ln spoedeisende
gevallen kunnen fietsen direct verwijderd worden.
Weesfietsen zijn fietsen die langer dan 4 weken onafgebroken in een rek gestald staan. De
fietsen worden gelabeld, na 4 weken gefotografeerd en verwijderd. Alle verwijderde fietsen
worden opgeslagen op de locatie Willem Barentszstraat, de foutparkeerder kan zijn fiets op
internet terug vinden op www.fffw-leiden.nl.
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Stru cturee I b ud get fietsp arke e rbe le id
Uw aanbeveling om een structureel budget vrij te maken voor fietsparkeren neem ik ter harte.
ln het uitvoeringsprogramma fietsparkeren zal ik het college voorstellen om aan de
gemeenteraad voor te leggen om, op basis van concrete maatregelen, meer middelen
beschikbaar te stellen voor fietsparkeervoorzieningen.

lk hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. lndien u dit wenst ben ik graag
bereid met u in gesprek te gaan voor een toelichting op de in deze brief genoemde
maatregelen.

R.C.L. Strijk


