
Schriftelijke vragen van Sander van Diepen, Antje Jordan en Francien Zeggelt (D66) 

 aan het College van B&W van de gemeente Leiden over een proef in woonwijken onder het motto:  

‘waar de auto stond parkeert nu de fiets’.      (ingediend op 25 november 2019)  

 

In de Mare-online van 21 november jl. wordt een sterk pleidooi gehouden om parkeerplekken voor auto’s om 

te zetten naar stallingsplekken voor fietsers, zeker bij studentenhuizen. 1 Niet alleen studenten, maar ook 

andere fietsende Leidenaren, herkennen zich in het beeld van een tekort aan fietsparkeerplekken op straat. 

Er schijnt de mogelijkheid te bestaan voor inwoners om bij de gemeente een aanvraag in te dienen voor meer 

fietsparkeerplekken. Maar op de gemeentelijke website is hiervan niets (makkelijk) te vinden.  

Natuurlijk is het idee om in woonwijken autoparkeerplaatsen om te zetten tot fietsparkeerplekken niet nieuw. 

Het lijkt nu tijd om actief van idee naar realisatie over te gaan.  

 

 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden van Diepen & Jordan & Zeggelt (D66) 

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen: 

 

1. Is het College het eens met D66 dat fietsparkeren in (sommige) woonwijken een probleem is?  

2. Is het College het eens met D66 dat fietsparkeren in woonwijken permanent aandacht behoeft, net 

zoals dat met het parkeren van auto’s gebeurt?  

3. Is het College het eens met D66 dat het realiseren van fietsparkeerplekken helpt bij de nu ervaren 

overlast van rondslingerende fietsen bij verkamerde woningen? 

4. A. Hoe vaak per jaar wordt in een wijk/straat gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf meer 

fietsparkeerplekken aan te vragen?  

B. Hoeveel fietsparkeerplekken zijn daardoor gerealiseerd sinds de start van dit College?  

5. Kent het College  het initiatief dat in Den Haag sinds 2019 loopt waarin fietsvlonders (met daarop plek 

voor het stallen van 8 fietsen aan beugels) ter grootte van 1 autoparkeerplek op de straat worden 

geplaatst (zie foto 1) ?  

Waarbij: 

- bewoners uit een straat zelf het vlonder aanvragen 

- bewoners en gemeente overleggen over beste plek(ken) in een straat 

- na 3 maanden, zonder ernstige bezwaren van straatbewoners, het vlonder plaats maakt voor de 

definitieve oplossing (zie foto 2) 

- Den Haag gestart is met 10 vlonders.  

6. Is het College bereid om een proef ‘waar de auto stond parkeert nu de fiets’ in Leiden op te zetten en 

uit te rollen?    

 

  
 

Foto 1: Fietsvlonder = tijdelijk   Foto 2: Fietsparkeerplek op straat = definitief                                   

 

1 https://www.mareonline.nl/opinie/fietsenoverlast-haal-de-autos-uit-de-binnenstad/  

https://www.mareonline.nl/opinie/fietsenoverlast-haal-de-autos-uit-de-binnenstad/

