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onderwerp  Fietsenstalling 

Veerpromenade 

Geachte heer, mevrouw,  
 
Sinds 2011 is in de gemeenteraad de wens uitgesproken om te komen tot een  
permanente overdekte fietsenstalling. Daarnaast is het ook als 
bezuinigingsmaatregel door de gemeenteraad vastgesteld in juli 2021.  
 
Per 1 november 2021 is voor een periode van een jaar de locatie Veerpromenade 
104 gehuurd en ingericht als overdekte fietsenstalling met de materialen van de 
voormalige bewaakte fietsenstalling.  
 
Daarbij besloot het college het pand na een jaar definitief te huren en in te richten als 
blijkt dat er voldoende gebruik wordt gemaakt van de aangeboden 
stallingsmogelijkheid. Uit bijgaande evaluatie blijkt dat de fietsenstalling goed 
gebruikt wordt. 
 
Het college heeft daarom besloten om het pand te huren voor een periode van vijf 
jaren met een optie van nog eens vijf jaar. 
 
De bijgevoegde evaluatie van het gebruik van de fietsenstalling is opgesteld op basis 
van regelmatige eigen waarnemingen van zowel de beheerders als medewerkers 
van de gemeente. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems, MSc  mr. drs. A.M.M. Jetten  



(Concept) Evaluatie fietsenstalling Veerpromenade 104 
21 oktober 2022 
 
Inleiding 
Sinds 2011 is de wens van de gemeenteraad uitgesproken voor de komst van een 
permanente overdekte fietsenstalling. Daarnaast is het ook als bezuinigingsmaatregel door 
de gemeenteraad vastgesteld in juli 2021. Per 1 november 2021 is voor een periode van een 
jaar de locatie Veerpromenade 104 gehuurd en ingericht als overdekte fietsenstalling met 
de materialen van de voormalige bewaakte fietsenstalling. Ook besloot het college het pand 
na een jaar definitief aan te huren en in te richten als blijkt dat er voldoende gebruik wordt 
gemaakt van de aangeboden stallingsmogelijkheid.  
Dit is een evaluatie van het gebruik van de fietsenstalling op basis van regelmatige eigen 
waarnemingen van zowel de beheerders als medewerkers van de gemeente.  
 
Locatie 
De fietsenstalling ligt centraal in het winkelgebied van Papendrecht. Het is goed bereikbaar 
met de fiets en/of scooter en op korte loopafstand van de winkels en marktkramen. 
 
Gebruik 
Op openingsdagen, van maandag tot zaterdag, wordt goed gebruik gemaakt van de 
fietsenstalling. Op zondag is de fietsenstalling gesloten. Uit gesprekken met enkele 
gebruikers op meerdere tijdstippen blijkt dat de fietsenstalling op zaterdag bij de huidige 
inrichting de maximumcapaciteit bereikt wordt. De capaciteit wordt daarbij goed benut tot 
en met de drukke momenten. In het algemeen zijn gebruikers tevreden en hebben de 
voorkeur aan deze locatie als er capaciteit is. Bromfietsen, scooters en andere bijzondere 
fietsen maken ook gebruik van de fietsenstalling. 
De openingstijden ten opzichte van de oude fietsenstalling zijn verruimd, waarbij beter 
wordt aangesloten op de openingstijden van de supermarkten en parkeergarages. 
Bezoekers worden zo beter gefaciliteerd in de vroege of late uren. 
De geïnterviewde gebruikers en omwonenden zijn tevreden. Ook zijn ons geen meldingen 
van diefstal en vandalisme bekend. 
De conclusie is dat het gebruik voldoet aan de verwachtingen en ook voldoende gebruik 
wordt. 
 
Inrichting 
De inrichting van de fietsenstalling voldoet in behoorlijke mate voor zowel fietsers en 
scooters- en dergelijke bestuurders. De inrichting is praktisch, heeft voldoende licht en 
camerabewaking en is sociaal veilig. De huidige entree voldoet goed. Van de twee 
openslaande deuren staat er standaard één vast open. Zowel een goed gevoel van welkom 
maar ook sociaal veilig. Wel kan het zijn dat op vrijdagen en zaterdagen de fietsenstalling de 
maximumcapaciteit bereikt.  
 
De fietsenstalling beschikt over drie soorten fietsenrekken met verschillende hart-op-hart 
afstanden. De oudere hergebruikte fietsrekken zijn niet meer goed afgestemd op het 
huidige gebruik en de moderne (elektrische) fietsen. Opvallend is dat veel gebruikers hun 
fietsen niet in de beugels plaatsen, maar tussenin. Ook is opgevallen dat gebruikers hun 
fietsen om-en-om plaatsen in plaats van naast elkaar omdat de beugels te dicht op elkaar 



zitten. Tevens nemen bewoners niet de moeite hun fiets op te tillen om de fiets in de 
hogere klem te plaatsen. Dit beeld komt vaker voor bij kortstondig gebruik. Bij langduriger 
gebruik nemen fietsers meer tijd om de fiets netjes te plaatsen. De oorzaak hiervan is dat 
fietsen tegenwoordig een breder stuur hebben en elektrische fietsen zijn zwaarder, 
waardoor ze niet zo makkelijk naast elkaar in de rekken geplaatst worden. Ook zijn de 
bezoekers van de fietsenstalling op weg om boodschappen te doen. Als zij dan hun 
fietsentas met boodschappen moeten vullen is het handiger om ruimte naast de fietstas te 
hebben. Hierdoor wordt de capaciteit van de fietsenrekken niet maximaal, maar optimaal 
benut. Een substantieel deel van de bezoekers neemt de moeite de fiets met een extra slot 
aan de fietsklem te plaatsen. Dit kan nu alleen bij het voorwiel tussen de andere fietsen in. 
Nieuwe fietsrekken kunnen voorzien worden van een zogenaamde aanbindpaal, waardoor 
de fiets eenvoudig met een kabelslot aan het fietsrek bevestigd kan worden.  
Advies: uitvoeren 
 
Om de capaciteit van de fietsenstalling beter te benutten kunnen nieuwe fietsrekken met 
beugels op een grotere hart-op-hart afstand geplaatst worden. Zo creëren we een grotere 
tussenruimte tussen de fietsen in en hebben bezoekers meer ruimte voor hun fietstassen en 
fietssturen. De verwachting is dat op deze wijze per saldo fietsen beter in de fietsenrekken 
geplaatst worden, en stabieler geparkeerd worden. Advies: uitvoeren.  
 
In de BC is voor een nieuwe inrichting sprake van zgn. dubbellaagse stallingen. Gezien het 
vele kortstondige gebruik wordt geadviseerd af te zien van het zgn. dubbellaagse stallingen. 
 
Een tweede optie is het vergroten van de huidige inrichting van de fietsenstalling. De 
huidige inrichting is voorzien van een tussenwand met daarachter een magazijn, zie figuur 3 
in de bijlage. Onderzoek is nodig met de eigenaar of deze wand te verplaatsen is om zo de 
capaciteit van de fietsenstalling te verbeteren. Hierbij is het nodig om de wand-, vloer- en 
plafondafwerking door te trekken. Op deze wijze kan ongeveer twee keer 4 meter extra 
opstelruimte aangeboden worden. Het is dan ook nodig om extra beveiligingscamera’s en 
lichten te plaatsen om de fietsenstalling sociaal veilig te houden. Of de kosten op wegen 
tegen het netto rendement van 2x 4 meter fietsrek vraagt nader onderzoek.  
Advies: niet uitvoeren 
 
Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om aansluitpunten voor elektrische fietsen te 
plaatsen. Zo kunnen bezoekers na het winkelen met een volle accu naar huis fietsen.  
Advies: enkele aansluitpunten op nieuwe fietsrekken realiseren.   
 
Het advies is om de overdekte fietsenstalling aan de Veerpromenade 104 voort te zetten 
omdat bezoekers voldoende gebruik maken van de stalling. Wel wordt geadviseerd de 
genoemde aanpassingen aan de inrichting van de fietsenstalling uit te voeren om de 
fietscapaciteit en de ruimte nog beter te benutten.  
Verkenning nieuwe verhuurtermijn vooralsnog 5 jaar en verhuurprijs per m2 wordt 
volgende week verwacht van de verhuurder (CBRE). Gesprekken met CBRE gaan uit van een 
verhuurperiode van 5 jaar met optie tot verlenging en een huurprijs passend binnen het 
beschikbare budget.  
 
Gert Jan de Goede en Mani Jaff  21/10/2022 



 
Bijlage 

 
Figuur 1, De fietsenstalling op een dinsdag (26 juli 2022) 

 

 
Figuur 2, De voorkant van de fietsenstalling 

 



 
Figuur 3, Het magazijn van de fietsenstalling 
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