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Fietsenstalling Spoorlaan

Beste leden van de raadscommissie Ruimte,
In de commissievergaderingen van 28 november en 12 december zijn de volgende vragen
gesteld over de fietsenstalling aan de Spoorlaan:
1. Hoe kan het dat de medewerkers bij de fietsenstalling een maand van te voren nog niet
weten wat het gaat kosten?
2. Is de wethouder zelf ook langs geweest om te praten met de medewerkers?
3. Er hangt nu een bordje fiets stallen voor eigen risico, hoe zit dit na 1-1-2020?
4. Is er ruimte voor een strippenkaart of maandkaart zodat dit kan worden gedeclareerd
bij de werkgever?
5. Hoe gaat het als mijn fiets gestolen wordt in een bewaakte betaalde stalling, kan ik dan
de gemeente aansprakelijk stellen?
De antwoorden zijn als volgt:
1. De leidinggevende van de IBN is op de hoogte gesteld van het feit dat en hoeveel er
betaald moet gaan worden. De medewerkers ter plaatse krijgen nog een uitgebreide
uitleg over wat de bedoeling is en hoe er betaald kan worden. Hier moeten we nog
een paar kleine dingen voor afwachten (pinterminals zijn besteld maar nog niet
binnen).
2. Nee, ik ben niet langs geweest om met de medewerkers te praten.
3. Bij het invoeren van betaald parkeren komt het eigen risico te vervallen. Er komen
camera’s te hangen voor extra toezicht.
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4. We weten nog niet of er ruimte is om een strippenkaart of maandkaart in te voeren. Dit
zoeken we nog uit.
5. Dat kan. In de procedure die dan volgt, wordt bepaald of wij als gemeente ook echt
aansprakelijk zijn geweest.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd en beschouw de toezegging als
afgehandeld.
Met vriendelijke groet,

Wethouder mr. J.H.T. van Orsouw

