
 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen van de fracties Leefbaar Apeldoorn, ChristenUnie en D66 op grond van artikel 

34 van het Reglement van Orde betreffende de fietsenstalling op het centraal station 

 

Apeldoorn, 20 oktober 2014 

 

Geacht college, 

 

Op donderdag 30 mei 2013 heeft de raad tijdens een bijeenkomst van ‘in gesprek met de raad’ 

gesproken over de problemen bij de fietsenstalling bij het centraal station. Bij deze fietsenstalling is al 

langere tijd sprake van een grote chaos: fietsen worden verkeerd gestald, en wees- en fietswrakken 

blokkeren de stalling voor andere fietsen. 

 

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat ProRail als eigenaar van de fietsenstalling verantwoordelijk is 

voor het onderhoud van de stalling zelf. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer van 

de fietsen. Hierover zijn contractuele afspraken gemaakt tussen beide partijen.  

 

Om de problemen bij de fietsenstalling op te lossen, is circa een jaar geleden een bord met huisregels 

geplaatst. Ook zijn in de stalling markeringen aangebracht, waardoor duidelijk wordt waar brommers en 

fietsen met manden gestald kunnen worden. Ook zouden weesfietsen en fietswrakken elk kwartaal uit de 

stalling worden verwijderd en zou de handhaving op verkeerd geparkeerde fietsen in de 

stationsomgeving worden geïntensiveerd.  

 

Daarnaast is tijdens de bijeenkomst van 30 mei 2013 gesproken over het aanbrengen van een ‘fietsgoot’ 

aan de trap aan de oostzijde van de fietsenstalling. Probleem is nu dat bezoekers van de fietsenstalling 

een heel eind om moeten rijden om hun fiets op de tweede verdieping te stallen. Volgens ProRail zou het 

plaatsen van een fietsgoot aan de oostzijde te steil zijn. De raad vond dit een merkwaardige 

argumentatie, aangezien dit op andere plekken in Apeldoorn wel mogelijk is om een fietsgoot te plaatsen 

en ook de eigen waarneming dit tegenspreekt. Vanuit de ambtelijke dienst is de toezegging gedaan dat 

de gemeente opnieuw met ProRail in gesprek zou gaan over realisatie van een dergelijke fietsgoot.  

 

Donderdag 2 oktober jl. is de fietsenstalling opnieuw onderwerp van gesprek geweest bij een bijeenkomst 

van ‘in gesprek met de raad’, dit keer in een gesprek met de fietsersbond. Een vertegenwoordiger van de 

fietsersbond gaf aan nog steeds niet tevreden te zijn over de situatie bij de fietsenstalling.  

 

Onze conclusie is dat de fietsenstalling daarom opnieuw aandacht verdient.  

 

Naar aanleiding hiervan stellen bovengenoemde partijen de volgende vragen aan het College van 

Burgemeester en Wethouders: 

 

1. Welke stappen zijn gezet sinds de bijeenkomst op 30 mei 2013 om de problemen bij de 

fietsenstalling bij het centraal station op te lossen?  

 

Graag in de beantwoording in ieder geval ingaan op:  



 

● het verkeerd stallen van fietsen en brommers; 

● het verwijderen van fietswrakken uit de stalling; 

● het verwijderen van weesfietsen uit de stalling; 

● handhaving van verkeerd gestalde fietsen in de stationsomgeving;  

● het gesprek met ProRail over realisatie van de fietsgoot aan de oostzijde van het station en; 

● de chaos in de fietsenstalling aan de zuidzijde van het station (Aventus). 

 

2. Hoe kijkt het college aan tegen de huidige situatie bij de fietsenstalling? Is het college tevreden 

met deze situatie?  

 

3. Welke aanvullende maatregelen is het college van plan te nemen om de problemen bij de 

fietsenstalling verder terug te dringen en de band met de fietsersbond in de aanpak van de 

gemeente te verbeteren? 
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