Fietsenstalling centrum Lage Zijde
De Fietsersbond Alphen aan den Rijn e.o. maakt zich zorgen over het plan voor de
bewaakte fietsenstalling in het centrum Lage Zijde. Deze fietsenstalling zal in de
nabije toekomst worden ondergebracht in het nieuwe gebouw waarin ook een
parkeergarage en de bibliotheek worden gevestigd.
In het huidige plan van de gemeente zijn er 398 fietsstalling plaatsen voorzien in
etagerekken, 199 plaatsen beneden en 199 boven. Daarnaast is er nog sprake van
ongeveer 12 bakfiets/brommer plaatsen.
Men is het plan nader aan het optimaliseren. Men hoopt dat het daardoor
mogelijk wordt dit uit te breiden met 40 of misschien zelfs 86 plaatsen,
afhankelijk van de constructieve mogelijkheden. In beide gevallen zou het gaan
om etagerekken.
Kortom, alles bij elkaar is er momenteel sprake van 410 plaatsen, waarvan 211 op
de begane grond. Uitbreiding naar 450 of bijna 500 plaatsen, waarvan 231 resp.
ruim 250 op de begane grond wordt onderzocht.
Wij zijn van mening dat een fietsenstalling met etagerekken voor fietsers die
boodschappen komen doen of gaan winkelen geen goede fietsenstalling is. Bij een
stationstalling kan het wel, want daar stalt men de fiets meestal voor de hele dag.
Maar voor kortparkeren en voor ouderen (vaak ook met e-bikes) zijn etage rekken
niet geschikt. Kom je daar voor je boodschappen en moet je de fiets (vaak met
fietstassen) ook nog op het etagerek tillen en na het winkelen er weer afhalen. Als
het beneden vol is zet je de fiets dan toch liever op straat.

Geschikt voor een stationstalling maar niet voor de stalling in het centrum Lage Zijde

Beneden zullen de 211 (maximaal misschien ruim 250) plaatsen niet genoeg zijn.
In het Fietsplan 2012 is er sprake van ten minste 350 bewaakte plaatsen aan de
Lage zijde. En dat moeten dan natuurlijk wel goed bruikbare plaatsen zijn.
Overigens lijkt ons 12 plaatsen voor bakfietsen en bromfietsen ook erg weinig.
Men is weliswaar bezig met het optimaliseren van het plan, maar wij vragen ons
af of dit gaat lukken. Bij de totstandkoming van de Fietsappel bij het station dacht
men ook het oorspronkelijk aantal plekken te kunnen vergroten. Uiteindelijk
werden er niet meer maar minder plekken gerealiseerd dan oorspronkelijk was
gepland.
In Alphen is er nu een slecht functionerende fietsenstalling aan de Hoge Zijde
omdat de ingang verkeerd ligt. Nu dreigt er straks aan de Lage Zijde een
fietsenstalling te komen die ongelukkig is ingericht met etagerekken en die dus
voor een groot deel niet gebruikt zal worden. Net als aan de Hoge Zijde zal dit
leiden tot her en der geparkeerde fietsen.
Hier is sprake van een gemiste kans. Een groene stad verdient een betere
fietsenstalling.
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