
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Den	  Haag,	  30	  april	  2015 
	  
	  
	  
Betreft:	  Fietsenstallingen	  
	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad,	  de	  heer	  J.J.	  van	  Aartsen,	  
	  
In	  Den	  Haag	  zijn	  dertien	  openbare	  stallingen	  van	  de	  Biesieklette:	  vijf	  in	  het	  centrum,	  twee	  bij	  de	  Haagse	  Markt,	  
een	  aan	  de	  Leyweg,	  een	  in	  Kijkduin	  en	  vier	  in	  Scheveningen.	  De	  stallingen	  in	  het	  centrum,	  Kijkduin	  en	  
Scheveningen	  zijn	  de	  eerste	  dag	  gratis.	  Dat	  is	  goed	  voor	  de	  fietsers	  en	  goed	  voor	  het	  centrum,	  Kijkduin	  en	  
Scheveningen.	  De	  fietsers	  die	  een	  bezoek	  brengen	  aan	  de	  Haagse	  Markt	  of	  aan	  de	  Leyweg	  moeten	  echter	  wel	  
betalen	  om	  hun	  fiets	  te	  stallen.	  
	  
Op	  dit	  moment	  wordt	  de	  Haagse	  Markt	  verbouwd.	  Hierdoor	  is	  het	  voor	  alle	  betrokkenen	  soms	  passen	  en	  
meten;	  ook	  voor	  fietsers.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  Haagse	  Markt	  ook	  voor	  fietsers	  een	  aantrekkelijke	  plek	  is	  om	  
inkopen	  te	  doen.	  
	  
Op	  grond	  van	  artikel	  30	  van	  het	  Reglement	  van	  orde,	  stellen	  wij	  het	  college	  de	  volgende	  vragen:	  
	  
	  

1. Bent	  u	  met	  ons	  van	  mening	  dat	  het	  fietsparkeren	  in	  alle	  Haagse	  openbare	  stallingen	  van	  de	  
Biesieklette	  de	  eerste	  dag	  gratis	  zou	  moeten	  zijn?	  
	  

2. Bent	  u	  bereid	  ook	  parkeren	  in	  de	  stallingen	  van	  de	  Biesieklette	  bij	  de	  Haagse	  Markt	  en	  de	  Leyweg	  de	  
eerste	  dag	  gratis	  te	  maken?	  Welke	  kosten	  zijn	  hiermee	  verbonden?	  
	  

3. Hoeveel	  fietsparkeerplekken	  zijn	  er	  nu	  rond	  de	  Haagse	  Markt	  bij	  de	  twee	  Biesieklettes	  en	  in	  de	  
openbare	  ruimte?	  
	  

4. Zijn	  er	  specifieke	  problemen	  met	  betrekking	  tot	  fietsparkeren	  rondom	  de	  Haagse	  Markt?	  Zijn	  er	  ook	  
cijfers	  bekend	  over	  fietsdiefstallen	  rond	  de	  Haagse	  Markt?	  
	  

5. Wat	  zijn	  de	  plannen	  met	  fietsparkeren	  rondom	  de	  Haagse	  Markt	  als	  de	  verbouwing	  is	  afgerond?	  Is	  dit	  
naar	  de	  verwachting	  van	  het	  college	  voldoende	  om	  alle	  fietsers	  een	  goede	  parkeerplek	  te	  bieden?	  
	  

6. Hoe	  beoordeelt	  u	  de	  vindbaarheid	  van	  de	  Biesieklette?	  Bent	  u	  bereid	  de	  bebording	  te	  verbeteren?	  	  
	  

7. Bent	  u	  -‐	  uitgaande	  van	  een	  positief	  antwoord	  op	  onze	  vragen	  -‐	  in	  de	  toekomst	  ook	  bereid	  duidelijk	  
kenbaar	  te	  maken	  dat	  de	  eerst	  dag	  fietsparkeren	  gratis	  is?	  
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