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Onderwerp 
Veiligheid fietsenstallingen nabij metrostations. 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De veiligheid in de fietsenstallingen nabij de metrostations te verhogen en de diefstallen en 
vandalisme terug te dringen. 

2. Hiervoor akkoord te gaan met de uitvoering van scenario 3.  
3. College opdracht te geven om voor september 2017 te komen met een voorstel welke 

maatschappelijke instellingen, en onder welke voorwaarde, willen participeren. 
 

Inleiding 
Op 8 november 2016 is er vanuit de fracties NAP en ChristenUnie SGP een motie ingediend over de 

veiligheid fietsenstallingen bij de metrostations. In deze motie wordt benoemd dat de veiligheid in de 

fietsenstallingen verhoogd moet worden en dat de diefstallen en vandalisme teruggedrongen dienen 

te worden. In de motie werd geconstateerd dat als gevolg van bezuinigingen er geen bewaakte 

fietsenstallingen meer zijn, er met grote regelmaat fietsen worden gestolen, inwoners liever hun fiets 

op een andere plaats neerzetten waar toezicht is en door gebrek aan toezicht de fietsenstallingen er 

slordig en ongeorganiseerd uit zien.   

In deze motie is gevraagd het volgende te onderzoeken; welke maatregelen genomen kunnen worden 
om de veiligheid bij de fietsenstallingen te verbeteren, in het onderzoek specifiek de inzet vanuit het 
sociaal domein mee te nemen en hiervan de kosten inzichtelijk te maken. 
 
Uit het onderzoek kunnen de volgende drie scenario’s worden onderscheiden: 
 
Scenario 1: Beide fietsenstallingen krijgen een openbaar karakter door verwijdering van de hekwerken 
en het verwijderen van de ‘toezichthokjes’. Hiernaast wordt het openbaar groen bijgewerkt en wordt er 
extra verlichting geplaatst bij fietsenstalling Poortugaal. 
 
Scenario 2: Beide fietsenstallingen krijgen een openbaar karakter door verwijdering van de 
hekwerken. Het openbaar groen wordt bijgewerkt en wordt er extra verlichting geplaatst bij 
fietsenstalling Poortugaal. Hiernaast wordt er ingezet op menselijke/sociale controle middels 
werkstagiaires of eigen personeel. 
 
Scenario 3: Beide fietsenstallingen krijgen een openbaar karakter door verwijdering van de 
hekwerken. Het openbaar groen wordt bijgewerkt en wordt er extra verlichting geplaatst bij 
fietsenstalling Poortugaal. Hiernaast wordt gezocht naar maatschappelijke partners die klusjes / kleine 
werkzaamheden kunnen uitvoeren op beide fietsenstallingen.  
 
Beoogd effect 
Schoon, heel en veilige fietsenstallingen nabij de beide metrostations. 
 
Argumenten 
1.1 Hiermee wordt het subjectiviteitsgevoel onder de inwoners verhoogd 

Momenteel komen er veel klachten/meldingen binnen vanuit bewoners over 
onveiligheidsgevoelens. Vanwege de huidige inrichting worden deze gevoelens versterkt. Door 
middel van de te nemen maatregelen kan hier een ommekeer aan gegeven worden. 

 



1.2 Door inzet van maatschappelijke partners wordt er sociale controle ingesteld 
Door inzet van maatschappelijke partners wordt sociale controle gerealiseerd enkele uren per dag 
bij de fietsenstallingen. Hiermee kan tevens de subjectieve veiligheid verhoogd worden en de 
fietsendiefstalcijfers verlaagd. 

 
1.3 Hiermee wordt er opgetreden tegen de hoge aantallen fietsendiefstallen 

De fietsendiefstalcijfers nabij de metrostations zijn hoog. Om dit terug te dringen dienen deze 
verschillende maatregelen getroffen te worden. Vanuit de afdeling Openbare Orde zijn er al 
meerdere (flyer)acties tegen fietsendiefstal georganiseerd, maar deze hebben tot op heden nog 
niet tot het gewenste resultaat geleid.  
Hierbij blijft wel van belang dat er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van 
de bewoners zelf. Zij moeten er tenslotte zelf voor zorgen dat hun fiets veilig wordt geplaatst in de 
daarvoor bestemde stalling met (eventueel) een extra slot. 

 
1.4 In scenario 2 zitten hoge kosten vanwege de inzet van werkstagaires of eigen personeel die 

momenteel niet in budgetten zijn opgenomen 
Het inzetten van werkstagiaires of eigen personeel brengt hoge kosten met zich mee, in het 
volgende overzicht wordt dit uiteengezet. De kosten die genoemd worden zijn jaarlijkse kosten.  
 

 Werkstagiaires – niet voor 36 uur beschikbaar dus meerdere werkstagaires zijn noodzakelijk.  
Accommodatie-werkstagiaires kost € 9550. Uitgaand van 2,55 plaatsen bedragen de kosten € 24.000. 
Hierbij moet tevens rekening gehouden worden met een noodbudget van € 4.000. Hiermee komt het 
totaal op € 28.000 per fietsenstalling. Totale kosten komen op € 56.000 per jaar. 
Tevens is intensieve begeleiding nodig voor deze mensen. Hiervoor zal naar schatting 1 fte 
beschikbaar gesteld moeten worden. 

 Eigen personeel – Hiervoor moet personeel aangenomen worden. 
Voor 130 dagen per jaar, toezicht van 07.00 – 19.00 uur zijn er 1560 werkuren per stalling nodig dus 
3120 werkuren voor beide fietsstallingen. Dit zijn 2.08 fte, op basis van schaal 5 bedragen de kosten € 
94.000 per jaar voor beide fietsenstallingen. 
 
1.5 Met uitwerking van scenario 1 wordt het probleem maar gedeeltelijk aangepakt 

Met de uitwerking van scenario 1 wordt wel in de behoefte van onderhoud voorzien maar 
grotendeels niet in de behoefte van een veiligere fietsenstalling. Er is geen vorm van sociale 
controle wat in de andere twee scenario’s wel voor komt. 

 
1.6 Met participatie van maatschappelijke instellingen wordt de sociale veiligheid verhoogd 

Met een onderzoek naar maatschappelijke instellingen die willen participeren wordt inzicht 
verkregen of en onder welke voorwaarde (financieel) de sociale veiligheid wordt vergroot door 
deze participatie. 
 

Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Financiën  
De uitwerking van scenario 3 kan plaatsvinden binnen de huidige budgetten.  
 
Communicatie 
Na besluitvorming wordt middels de lokale krant, De Schakel, de inwoners geïnformeerd over de te 

nemen maatregelen.     

Uitvoering 
Na de te nemen maatregelen wordt het beheer en onderhoud onder gebracht in de reguliere 
werkzaamheden bij domein Beheer en Onderhoud. 
 
  



Poortugaal, 25 april 2017 
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