Afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
Van Reedestraat 32
2406 TW Alphen aan den Rijn

Aan: College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Betreft: fietsparkeren in het centrum
30 januari 2008
Geacht college,
Twee weken geleden vernamen wij dat er ontevredenheid heerst over het gebruik van de gratis
bewaakte fietsenstallingen in het centrum van Alphen aan den Rijn. De stallingen zijn slecht
bezet. Op drukke momenten als de vrijdagavond en de zaterdag plaatsen mensen liever hun fiets
willekeurig op straat (desnoods buiten de rekken) dan in de bewaakte stallingen. Hierdoor is sprake
van overlast. Er worden zelfs termen gebruikt als ‘asociaal neerplempen’.
Als afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond zijn wij blij met de aanwezigheid
van twee gratis bewaakte fietsenstallingen, aan weerszijden van het centrum. Wij willen u dan ook
graag enkele suggesties aan de hand doen om het gebruik van deze stallingen te bevorderen en om
de overlast van elders geparkeerde fietsen te verminderen.
Allereerst kunt u een enquête houden onder de bezoekers van het centrum, en dan in het
bijzonder onder hen die op de fiets zijn gekomen, om na te gaan waarom zij hun fiets niet in de
bewaakte stallingen zetten.
Vooruitlopend op de uitkomsten van zo’n enquête hebben wij al de volgende ideeen over de
beweegredenen van de fietsers:
• Wij beseffen dat u het afgelopen jaar meermalen in ‘Week in Beeld’ reclame heeft gemaakt
voor de gratis bewaakte fietsenstallingen. Toch denken wij dat nog altijd veel fietsers niet
weten van deze mogelijkheid. Wellicht kunt u aan weerszijden van het Fossapad, naast de
borden die daar al melding maken van de bewaakte stalling, een grote fiets op de straat
schilderen om mensen op de stalling te attenderen.
• Wellicht kunt u Theater Castellum verzoeken om meer nadruk te leggen op de aanwezigheid
van een gratis bewaakte fietsenstalling in de directe nabijheid.
• Een groot nadeel van de stalling aan het Fossapad is dat de hoofdingang niet aan het Rijnplein
ligt. Veel mensen weten niet dat je de stalling te voet aan de zijde van het Rijnplein kunt
verlaten en ook weer kunt binnenkomen. Men gaat er vanuit dat men een paar honderd meter
om moet lopen om vanuit de stalling op het Rijnplein te komen, en vice versa.
Dit is niet aantrekkelijk. Wij raden u dan ook aan om in de publiciteit meer aandacht te
geven aan de uitgang / ingang (zonder fiets) aan het Rijnplein. Ook deze uitgang / ingang
zelf zou u veel prominenter kunnen laten uitkomen in het straatbeeld. Nu ligt hij onopvallend
verscholen tussen de winkels.
Overigens zou de ingang aan het Rijnplein klantvriendelijker zijn, als die van buiten geopend
kan worden zonder bemoeienis van de medewerker bij de hoofdingang. Om te voorkomen dat

kwaadwillenden de uitgang misbruiken om fietsen te stelen, zou u er een draaideur kunnen
installeren.
• Ondanks alle maatregelen vinden wij het niet realistisch om te verwachten dat iedereen zijn of
haar fiets in de bewaakte fietsenstallingen zet. Zeker voor mensen die gericht een kort bezoek
aan een bepaalde winkel willen brengen moet de mogelijkheid bestaan om hun fiets vlakbij
die winkel te parkeren. Juist deze mogelijkheid maakt het gebruik van de fiets aantrekkelijk
in vergelijking met bijvoorbeeld dat van de auto.
Omdat ook de gemeente het gebruik van de fiets wil bevorderen, is het daarom verstandig om
in het centrum meer rekken buiten de bewaakte stallingen aan te bieden. Hiermee verkleint
u in ieder geval de kans dat fietsen lukraak ergens worden neergezet.
Wij hopen dat u iets aan onze suggesties heeft. Wij verwachten dat het uitvoeren daarvan het
fietsen in onze gemeente inderdaad bevordert, en dat het de gesignaleerde overlast vermindert.
Met vriendelijke groet, namens de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond,

R. van Vliet

