
  
 
Motie haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling  

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, gehoord de 
beraadslaging over het raadsvoorstel inzake parkeerbeleid,  

constaterende dat:  
1. voor dagelijkse verplaatsing door 35% van de Woerdenaren de fiets wordt gebruikt 

(ten opzichte van 27% van de gemiddelde Nederlander); 
2. veel inwoners de binnenstad bezoeken op de fiets;  
3. onderdeel van het parkeerbeleid is om te onderzoeken hoe een bewaakte 

fietsenstalling in het centrum van Woerden kan worden gerealiseerd;  
4. niet is onderzocht of een bewaakte fietsenstalling haalbaar is;  
5. enkele jaren geleden de bewaakte fietsenstalling gesloten is omdat er te weinig 

gebruik van werd gemaakt;  
6. een bewaakte fietsenstalling een dure voorziening is. 

 
overwegende dat:  

1. de verrommeling van het straatbeeld het meest gehoorde argument is om te kiezen 
voor een bewaakte fietsenstalling;  

2. bezoekers van de binnenstad hinder ervaren bij het parkeren van hun fiets doordat er 
te weinig fietsparkeerplaatsen zijn op centrale punten;  

3. de fietsen die lang geparkeerd staan, voornamelijk van personeel en inwoners zijn;  
4. niet bekend is hoeveel bezoekers op de fiets langer dan 2 uur in de binnenstad 

verblijven en daarmee gebruik zouden (willen) maken van een bewaakte 
fietsenstalling. 

 
verzoekt het college:  

1. een haalbaarheidsonderzoek naar een bewaakte fietsenstalling uit te voeren, voordat 
wordt onderzocht hoe een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Woerden kan 
worden gerealiseerd;  

2. de uitkomsten van het onderzoek met de uitwerking van het fietsparkeerplan aan de 
raad voor te leggen;  

3. in samenspraak met ondernemers en binnenstadsbewoners te onderzoeken op 
welke wijze de fietsen zoveel mogelijk ‘op eigen grond’ kunnen worden gestald;   

4. bij de uitvoering van het fietsparkeerplan voorrang te geven aan het creëren van 
extra onbetaalde en onbewaakte fietsparkeerplekken. 

 

en gaat over tot de orde van de dag,  

Daphne van der Wind, ChristenUnie/SGP Woerden  
Marguerite Boersma, Progressief Woerden  
Rianne Vrolijk, STERK Woerden  

 

Toelichting:  

Zoals in de kadernota parkeerbeleid wordt aangegeven is de openbare ruimte in de 
binnenstad schaars. Het is belangrijk om de juiste invulling aan deze schaarse ruimte te 
geven. In de kadernota Parkeerbeleid wordt aangegeven dat een onderzoek gestart wordt op 
welke wijze en een bewaakte fietsenstalling kan worden gerealiseerd, terwijl het nog niet 



  
 
duidelijk is of een bewaakte fietsenstalling (financieel) haalbaar is. In het verleden is een 
bewaakte fietsenstalling in de binnenstad gesloten omdat van deze stalling onvoldoende 
gebruik werd gemaakt. Indiener van deze motie verzoekt dan ook om eerst een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voordat wordt onderzocht op welke wijze een 
bewaakte fietsenstalling wordt gerealiseerd. Door de grote hoeveelheid fietsen in de 
binnenstad wordt het straatbeeld als verrommeld ervaren. Daarnaast ervaren fietsers hinder 
doordat er onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn in de binnenstad. Het is daarom belangrijk 
dat bij de uitvoering van het fietsparkeerplan voorrang wordt gegeven aan het creëren van 
extra onbetaalde en onbewaakte fietsparkeerplekken (bijvoorbeeld door het plaatsen van 
nietjes of het maken van parkeervakken).  

 
 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 17 februari, voortgezet op 18 
februari 2021, 

 

De griffier,   De voorzitter,  

 

 

drs. M.J.W. Tobeas  V.J.H. Molkenboer 


