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Informatie

Onderwerp:
bewaakt fietsparkeren

Naar aanleiding van onze toezegging in de raadsvergadering van juli 2016 ontvangt u
deze brief waarmee wij u informeren over de stand van zaken van het onderzoek naar
de mogelijkheden voor een bewaakte fietsenstalling in Barneveld. Aan het einde van
deze brief informeren we u over de fietsparkeersituatie bij het horecaplein.
Bewaakte fietsenstalling
Om de wenselijkheid van een bewaakte fietsvoorziening te bepalen zijn sinds de zomer
van 2016 verschillende acties uitgevoerd; we hebben een enquête gehouden, een
proef gedaan tijdens de Oud Veluwse Markten en we zijn in gesprek met belanghebbenden, zoals Ruiter Actief. Op basis hiervan hebben we geconcludeerd dat er een
behoefte bestaat aan een bewaakte stalling en om daaraan invulling te kunnen geven
zijn we momenteel nog bezig met het vergelijken en onderzoeken van de verschillende
mogelijkheden hiervoor. In het vervolg van deze brief informeren we u over de acties,
het onderzoek en het verdere proces.
Enquête
In de zomer van 2016 is een enquête gehouden onder fietsparkeerders in het centrum
van Barneveld en bij het station Barneveld-Centrum.
Zowel centrumparkeerders
als
treinreizigers hebben aangegeven gebruik te willen maken van een bewaakte fietsenstalling op de desbetreffende locatie. Onder de centrumbezoekers
is het merendeel
niet bereid om daarvoor te betalen. Bij het station is deze bereidheid bij de grootste
groep van de ondervraagden wel aanwezig. Belangrijkste conclusie van de enquête is
dat de grootste behoefte voor bewaakte fietsenstalling aanwezig is onder stations bezoekers en dat de voorkeur uitgaat naar een gratis voorziening. Dit nemen we mee in
de uitwerking van de mogelijkheden voor bewaakte stallingen.
Proef
Tijdens de Oud Veluwse Markten (OVM) in de zomer van 2016 is een proef uitgevoerd
met een bewaakte fietsenstalling, waar goed gebruik van werd gemaakt door bezoekers van het evenement. Tegen betaling van € 0,50 kon men de fiets tussen 9 en 17
uur laten bewaken op de Kapteijnstraat.
Onderzoek mogelijkheden
Momenteel zijn wij nog bezig met onderzoek van de mogelijkheden voor een bewaakte
voorziening, waarbij wordt gekeken naar verschillende locaties en mogelijkheden ten
aanzien van openingstijden en welke kosten deze opties met zich meebrengen. Een
van de mogelijkheden is fietsen laten bewaken door de toezichthouders die nu op het
station aanwezig zijn. Een andere optie is het bewaken van stallingen door middel van
camera's. De ruimtelijke en financiële consequenties van deze en enkele andere varianten worden in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt een voorkeur bepaald.

Vervolgproces
Binnenkort wordt een voorstelopgesteld
om de voorkeursoptie voor de bewaakte fietsenstalling te realiseren. Wij hopen u hierover in april 2017 te informeren.
Horecaplein
Ten slotte willen wij graag van deze gelegenheid gebruik maken om u te informeren
over de fietsparkeersituatie bij het horecaplein. In de afgelopen maanden is er proefgedraaid met een nieuwe opstelling met hekken en extra toezicht in het weekend. Deze
situatie wordt nog enkele weken verlengd. De omwonenden en horeca hebben deze
maanden als zeer prettig ervaren.
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