
  Graag fietsen in Velsen !  
 Maar hoe stal je hem? 

 
Een actieplan voor 2500 verbeterde stallingsplaatsen 
 

                  
Velsen is goed op weg. Na jaren van praten wordt nu menige straat aangepakt.  
De fiets krijgt een volwaardige plek in de slipstream van wegonderhoud en openbaar 
vervoerprojecten. Het bewijst de wil om FIETSSTAD 2014 te worden. 
 
De Fietsersbond Velsen juicht de ambities van de gemeente toe.  
Om de moderne fietser te behagen zijn er meer fietsvoorzieningen nodig, met name het stallen. 
De Fietsersbond constateert dat in Velsen het fietsenstallen beter kan.  
De Fietsersbond nodigt daarom de gemeente uit: 
1. beleid op te stellen voor fietsenstallingen. 
 - stallingen moeten voldoen aan de FietsParKeur;  
 - genoeg ruimte voor speciale fietsen zoals bakfietsen, kratfietsen, elektrische fietsen; 
 - elke vijf jaar wordt gemonitord waar en hoe groot de behoefte aan stallingen is; 
 - op strategische plaatsen combinaties met elektrisch opladen aanbieden. 
2. maatschappelijke partijen uit te nodigen om het beleid te onderschrijven en  
 aan de uitvoering mee te werken. 
3. investeringsprogramma op te stellen voor de inrichting van de (semi-)openbare ruimte. 
 - vijf jaar lang jaarlijks 500 fietsenstallingsplaatsen vernieuwen of er bij maken; 
 - uitgaande van € 100 per plaats is dit een investering van € 50.000 per jaar; 
 - zoek subsidies (bijv. Provincie) en partners (bijv. corporaties) en overweeg de 
   combinatie met reclame en sponsoring. 
 
De fietser is de goedkoopste weggebruiker voor wegbeheerders! Een fietspad slijt niet en 
verzakt niet door het fietsverkeer. Voor de gemeente is een rit per fiets goedkoper is dan een 
autorit ! Een fiets is stil en schoon, neemt weinig ruimte in en stoot geen schadelijke gassen uit. 
Fietsen is gezond voor alle leeftijden. Daarom moet de fietser verwend worden van het begin 
tot het einde van elke rit. Dit vereist goede stallingen bij de winkel, werk, school en sport. 
De Fietsersbond vindt dat in Velsen de kwaliteit van de fietsenstallingen beter kan! 
 
Om te beginnen vraagt het gerestaureerde stadhuis straks om een goede mooie fietsenstalling! 
We bieden graag onze expertise om de gemeente en daarmee de fietser ten dienst te zijn. 
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