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Voorwoord

Staat ‘ie goed?
Dat is de overkoepelende vraag en de uitdaging voor de
komende jaren. Met ‘ie bedoelen we natuurlijk de fiets. En
met goed bedoelen we veilig, gemakkelijk en dichtbij de
bestemming.
Maastricht wil een duurzame en bereikbare stad zijn. Een
toekomstbestendige stad. En vooral een leefbare stad. Om
hiernaartoe te blijven werken, zetten we volop in op de
mobiliteitstransitie. Een transitie naar meer fietsgebruik en
juist minder autogebruik. Minder autogebruik heeft een positief
effect op onze gezondheid, de luchtkwaliteit en de uitstoot van
CO2. Ook neemt een fiets minder ruimte in dan een auto. De
vrijkomende ruimte kan dan niet alleen gebruikt worden om de
fiets te parkeren, maar ook worden ingezet voor meer groen en
voor meer speel- en ontmoetingsplekken. De fiets vervult dus
een sleutelrol in het hele proces van leefbaarheid in Maastricht.
In dit actieplan fietsparkeren beschrijven we waar de uitdagingen en kansen liggen in de komende jaren. Het grote aantal
fietsers en het groeiend aantal bijzondere fietsen stellen meer
en hogere eisen aan de plekken waar mensen hun fietsen
stallen. We hebben plekken nodig die we flexibel kunnen
inrichten, om zo in te spelen op toekomstige veranderingen.
In dit plan is gezocht naar een manier waarop iedere fietser
gemakkelijk, relatief dicht bij de bestemming en veilig zijn
fiets kan parkeren. Want hoe sneller en veiliger je je fiets kunt
stallen, hoe eerder je de fiets als voorkeursvervoermiddel kiest!
De populariteit van de fiets betekent dat geparkeerde fietsen
soms kunnen leiden tot overlast. Ook daaraan besteden we
aandacht. We vragen de fietser te denken aan de veiligheid
voor voetgangers en andere weggebruikers. Zorg er voor dat de
geparkeerde fiets de doorgang niet belemmert. Want rekening
met elkaar houden hoort ook bij een leefbare stad.
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Bij het opstellen van dit plan waren veel partijen betrokken.
Allemaal partijen die vanuit de dagelijkse praktijk en hun eigen
kennis en invalshoek oplossingen hebben aangedragen voor de
verschillende uitdagingen. In de colofon vindt u ze allemaal.
Deze samenwerking heeft geresulteerd in concrete locaties
waarvoor samen een fietsparkeeroplossing is bedacht. Ook
heeft het adviezen opgeleverd op het gebied van communicatie,
bewegwijzering en handhaving. Ik wil iedereen die heeft
meegewerkt bedanken voor hun tijd en hun bijdrage. Samen
zetten we koers naar een leefbaar en duurzaam Maastricht!
Gert-Jan Krabbendam
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit
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1. Aanleiding

Waarom een
actieplan
fietsparkeren?
Zoals in de omgevingsvisie 2040 vastgelegd, zal in de toekomst het
accent liggen op de meer duurzame vervoerswijzen zoals verwoord in het
‘STOP’-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagen).
Op veel plekken zal de rijdende of geparkeerde auto plaats maken voor
andere functies zoals ontmoeten, lopen, fietsen of speelruimte. Een
belangrijke voorwaarde hierbij is altijd voldoende lokaal draagvlak bij
bewoners, ondernemers en organisaties. Herinrichting van de openbare
ruimte wordt bovendien gekoppeld aan de klimaatopgaven: meer groen,
minder hitte, betere waterafvoer.
Het is dus de ambitie van de gemeente Maastricht dat er meer gefietst
en minder met de auto wordt gereden. Dit heeft een positief effect op
de bereikbaarheid van de stad. Het zorgt voor een betere luchtkwaliteit.
Ook daalt het energiegebruik en wordt er minder CO2 uitgestoten. Al met
al zorgt het dus voor een betere gezondheid. Ook neemt een fiets veel
minder ruimte in dan een auto. De fiets vervult daarmee een sleutelrol in
de ontwikkeling van Maastricht naar een toekomstbestendige en leefbare
stad.
Maar dan moeten er wel voldoende aantrekkelijke stallingsmogelijkheden
zijn voor de fiets. Hoe beter je thuis je fiets kunt stallen, hoe eerder je de
fiets als vervoermiddel kiest. Dat geldt ook voor het stallen op de bestemming.
Kun je daar je fiets niet veilig kwijt, is de loopafstand tussen stalling en
bestemming te groot of vergt stallen te veel rompslomp? Dan neem je
minder snel de fiets.
We zoeken dus manieren waarop iedere fietser gemakkelijk, relatief dicht
bij de bestemming en veilig zijn fiets kan parkeren. Belangrijk daarbij
is dat de gestalde fiets zo min mogelijk overlast geeft, niet leidt tot gevaarlijke situaties en de stad er aantrekkelijk blijft uitzien.
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Bij populaire bestemmingen zijn fietsparkeervoorzieningen regelmatig vol. Ook worden ze
gebruikt door de verkeerde doelgroep. Door een
tekort aan stallingsplekken (op de juiste locatie)
wordt er ook buiten de voorzieningen geparkeerd.
Dit leidt op verschillende plekken in de stad
tot gevaarlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan
mensen met een beperking en/of een chronische
ziekte die de stoep op en af moeten. Er kan een
gevaarlijke situatie ontstaan wanneer iemand
met een rolstoel, of scootmobiel vanwege foutief
geparkeerde fietsen het trottoir moet verlaten,
de rijweg moet volgen en dan weer de stoep op
moet. Zeker op plekken waar geen stoepverlaging
aanwezig is, leidt dit tot grote problemen.
Maar ook andere mensen kunnen door foutief
gestalde fietsen ongemak of gevaar ervaren, zoals
wandelaars met kinderwagens of ouderen met
rollators.
Een goed fietsparkeerplan bevordert de toegankelijkheid en veiligheid van de mensen die gebruik
moeten maken van de trottoirs in onze stad.
Ook bij bushaltes worden problemen ondervonden vanwege fout geparkeerde fietsen; Arriva
geeft aan dat hun klanten soms niet kunnen in- of
uitstappen vanwege geparkeerde fietsen. Vooral
mensen met een visuele beperking lopen hier
groot gevaar.
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Ondernemers zien hun etalages regelmatig
geblokkeerd door geparkeerde fietsen. De vuil
ophaaldienst kan soms afvalbakken niet meer
legen omdat er een fiets aan is vastgeketend.
Ook zijn fietsparkeervoorzieningen bij woningen
regelmatig te klein en moeilijk toegankelijk.
Als er geen inpandige stallingsruimte is,
worden fietsen tegen de gevel gezet. Zeker in de
historische binnenstad met haar smalle trottoirs,
leidt dit tot problemen.
De gemeente blijft het fietsgebruik verder stimuleren. De groeiende populariteit van e-bikes en
andere bijzondere fietsen stelt meer diverse en
hogere eisen aan de fietsparkeervoorzieningen.
Hierop moet geanticipeerd worden.
Kortom, een flexibele inrichting is noodzakelijk
voor de toekomst.

1.2 Doel van het actieplan fietsparkeren
Dit plan voorziet enerzijds in het scherper maken
van de behoefte aan fietsstallingsvoorzieningen
(de vraagzijde). Hoeveel plekken zijn er nodig?
Waar moeten deze plekken komen? En aan welke
eisen of voorwaarden moeten de voorzieningen
voldoen?

Voorbeelden van probleemgevallen

Anderzijds maakt dit plan inzichtelijk waar, hoe
en wanneer gemeente Maastricht extra fietsstallingsvoorzieningen al gerealiseerd heeft en nog
wil realiseren (de aanbodzijde). Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de korte en lange
termijn. Welke rol speelt de gemeente hierin?
Wat wordt verlangd van fietsers en andere
belanghebbenden? Hoe gaan we om met hand
having en diefstal van fietsen?

1.3 Werkwijze
Gemeente Maastricht laat twee keer per jaar een
fietsparkeeronderzoek uitvoeren. Dit gebeurt
vanaf 2011. Uit dit onderzoek blijkt waar de
grootste problemen met fietsparkeren zijn en
welke veranderingen er in de tijd plaats vinden.
Ook geeft het een beeld hoeveel plekken extra
nodig zijn.
De locaties zijn tijdens de totstandkoming van
dit plan door belanghebbenden gevalideerd en
aangevuld. Daarvoor heeft de gemeente de samenwerking opgezocht met belanghebbenden onder
andere Arriva, Fietsersbond, buurtplatforms,
ondernemers, Samen Onbeperkt, Maastricht
Bereikbaar, University Maastricht, Zuyd
Hogeschool, studentenverenigingen, stadsbeheer,
Katholieke Bond van Ouderen (KBO), Samen
werking Bewoners-Ondernemers-Studenten
(BOS), Koninklijk Horeca Maastricht/Heuvelland,

Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht
(VEBM), deelfietssysteem SWAP en overige
belangstellenden. Het zijn juist deze belanghebbenden die vanuit de dagelijkse praktijk weten
wèlke problemen wáár ondervonden worden en
wat een goede oplossing zou kunnen zijn.
De gemeente heeft waardering voor de wijze
waarop deze samenwerking heeft plaatsgevonden.
Een resultaat hiervan is een concrete lijst van
locaties waarvoor samen een fietsparkeer
oplossing is bedacht. Er is hierbij onderscheid
gemaakt in de korte en lange termijn en er is
gekeken naar uitvoerbaarheid, urgentie en
kosten. Verder zijn er adviezen ten aanzien van
communicatie, bewegwijzering, handhaving en
andere zaken uitgekomen. Ook geeft men aan
hier gezamenlijk de schouders te willen onderzetten.
Niet alleen de gemeente heeft een rol maar ook
de deelnemende partijen willen en gaan hieraan
meewerken. Dat is een fantastisch resultaat, we
gaan dit actieplan fietsparkeren samen uitvoeren
en uitdragen!
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2. Beleidsambities

Wonen, werken
en bezoeken

2.1 Algemene principes fietsparkeren
We hanteren in de hele stad dezelfde principes
voor fietsparkeren. Hierbij maken we onderscheid tussen wonen, werken en bezoeken.
Wonen
Primair dient op eigen terrein voldoende (goed
toegankelijke) fietsstallingsruimte te zijn. Is er
geen inpandige ruimte? Dan kunnen inwoners
gebruikmaken van rekken op straat. Als buren
hetzelfde probleem hebben, is het soms mogelijk
om een gezamenlijke buurtstalling in gebruik
te nemen. Zo’n inpandige buurtstalling heeft
de voorkeur boven het gebruik van rekken in de
openbare ruimte. Een dergelijke oplossing moet
wel voorhanden zijn en gefinancierd worden. De
gemeente kan hierbij optreden als intermediair.
Als er geen andere opties zijn, kunnen bewoners
bijvoorbeeld een gezamenlijke fietsbox laten
plaatsen. Deze moet dan wel inpasbaar zijn in
de buitenruimte en zal dus in de buitenwijken
eerder mogelijk zijn dan in de binnenstad. De
fietsbox is voor Maastricht een nieuw instrument. Het zal dus experimenteren zijn hoe dit
in de praktijk uitwerkt. Zo moet er ook rekening
gehouden met aspecten als het gevelaanzicht van
monumentale architectuur en het behoud van
groenoppervlak. De gemeente zou eigenaar van
deze box kunnen worden waarin bewoners een
fietsparkeerplek voor een langere periode huren.

Fietsparkeren kost ruimte en die ruimte is er niet
altijd. Met name in de binnenstad is de ruimte
beperkt en er liggen er vaak meerdere claims op
deze schaarse ruimte. Fietsparkeren mag niet ten
koste gaan van de looproute of van de toegankelijkheid van panden.
Ruimte kan bijvoorbeeld gevonden worden door
een parkeervak voor auto’s in te ruilen voor
een parkeerplek voor fietsen. Dit past ook in
de ambitie om de gehele binnenstad meer
autoluw te maken en meer ruimte te bieden aan
voetgangers en fietsers.
Op plekken waar een hoge autoparkeerdruk in de
buurt is, kan een proef gedaan worden met een
tijdelijke fietsvlonder. De buurt neemt hier het
initiatief voor, zorgt voor draagvlak en doet een
voorstel voor een plek. De gemeente beoordeelt,
plaatst en financiert vervolgens deze vlonder.
Werken
De werkgever is primair verantwoordelijk voor
de parkeergelegenheid van zijn werknemers. Bij
voorkeur vindt dit plaats op privaat terrein. Daar
waar dit niet mogelijk is, vindt dit bij een kort
bezoek plaats in kleinschalige voorzieningen in
de openbare ruimte. Bij langdurig stallen moet
bekeken worden of het parkeren van de fiets in
de openbare ruimte tot hinder leidt. Als dat zo is,
kan een (grootschalige) fietsvoorziening op enige
afstand worden gebruikt.
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Bewoner

1 Op eigen terrein
2 In besloten algemene fietsstalvoorzieningen (buurtstalling)
3 Op straat in rekken of fietsboxen

Forens

1 Fietsstalvoorzieningen door werkgever
2 Openbare fietsstalvoorziening (grootschalig en bedoeld
voor lang parkeren)
3 Op straat in rekken (kleinschalig en bedoeld voor kort parkeren)

Bezoeker

1 Openbare fietsstalvoorziening (grootschalig en bedoeld
voor lang parkeren)
2 Op straat in vakken of rekken (kleinschalig en bedoeld voor
kort parkeren)

Figuur 2.1: principes voor fietsparkeren

Bezoeken
Bij een kort bezoek aan bijvoorbeeld winkels kan
gekozen worden voor een kort parkeervak. De
bezoeker wordt nu vaak tijdens winkeltijden met
volle rekken geconfronteerd. Dit komt omdat
deze rekken vol staan met fietsen van bewoners
en forenzen (winkelpersoneel).
In zo’n kort parkeervak geldt een parkeerduurbeperking ( bijvoorbeeld 1 uur) waardoor bewoners en forenzen hier niet zullen parkeren en er
tijdens de winkeltijden ruimte overblijft voor
bezoekers. Bij een kort parkeervak is het dan ook
niet mogelijk om de fiets vast te maken. Dit is
op plaatsen waar veel fietsdiefstal voorkomt wel
weer een nadeel. Soms wordt er dus juist gekozen
voor het plaatsen van fietsrekken in plaats van
een vak. In beide gevallen gaat het om klein
schalige fietsvoorzieningen.
Bij langdurig bezoek moet bekeken worden of
het parkeren van de fiets in de openbare ruimte
tot te veel hinder leidt. Als dat zo is, kan gekozen
worden voor een (grootschalige) fietsvoorziening
op enige afstand.
In bovenstaand figuur 2.1 zijn de fietsparkeer
principes samengevat.
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Iedere locatie heeft weer haar eigen specifieke
kenmerken en problemen. Het gaat dus steeds
om maatwerk per locatie. Op de volgende pagina
enkele voorbeelden van mogelijke fietsparkeer
oplossingen.
Er zal steeds in overleg met de belanghebbenden
bekeken moeten worden welke oplossing het
beste past. Ook kunnen er eventueel andere
oplossingen komen.

2.2. Fietsparkeren in
het voetgangersgebied
Het parkeren van fietsen in het hart van het
centrum vraagt om specifieke aandacht.
We constateren hier het grootste tekort aan fietsstallingsmogelijkheden. In de buurt van populaire bestemmingen en panden met meerdere
wooneenheden, zoals studentenhuizen, wordt
veelvuldig buiten de rekken geparkeerd. Het gaat
hierbij om zowel fietsen als brom- en snorfietsen.
In het centrum is ook sprake van een groot aantal
voetgangers. Verder is er in hetzelfde gebied een
(groeiende) vraag naar ruimte voor functies zoals
groen, terrassen en laden en lossen. Dat maakt
het fietsparkeren in het centrum een complex
vraagstuk.

Fietsrekken

Fietsbox - privaat

Fietsvlonder

Buurstalling

Bedrijfsstalling

Fietsbox

Fietsberging

Fietsparkeervak

Figuur 2.2: Voorbeelden voor fietsparkeeroplossingen
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Uiteraard is er binnen deze centrumring ook
behoefte aan kleinschalige fietsparkeervoorzieningen. Bijvoorbeeld voor het doen van de
snelle boodschap. Ook voor bewoners binnen
het voetgangersgebied blijven er kleinschalige
parkeerlocaties beschikbaar. Daar waar parkeren
op eigen terrein onmogelijk is, gaat het om
maatwerk. Zo’n maatwerkoplossing kan zijn
dat bewoners of winkelpersoneel gebruikmaken
van grootschalige stallingen, zodat ruimte
ontstaat voor kortparkeerders. Een voorbeeld
hiervan is het parkeervak in de Helmstraat dat
is geïntroduceerd in 2019. Dit parkeervak wordt
nu nog gebruikt door bezoekers en klanten van
de winkels en horeca in de directe omgeving
waarvoor deze ook bedoeld is. Langparkeerders
hebben elders hun fiets gestald.

In het voetgangersgebied geven we prioriteit
aan de voetganger en gaan we werken aan een
centrumring voor fietsparkeren. De fietser
wordt verwezen naar grootschalige parkeervoorzieningen aan de rand van deze ring. De
aanrijdroutes voor de fiets sluiten aan op de
grootschalige parkeervoorzieningen. De fietser
moet daarbij ondersteund worden door een
goede bewegwijzering en een fietsparkeer
informatiesysteem bij de bemenste stallingen.
Daarnaast vermindert deze ring de barrièrewerking van het kernwinkelgebied voor doorgaand
fietsverkeer tijdens winkeltijden. De doorgaande
fietser neemt een route buiten het voetgangersgebied om.

Fietsparkeren in
het centrum

Hieronder is in roze de beoogde centrumring
weergegeven. Binnen deze ring krijgen voetgangers
de hoogste prioriteit.

Centrumring fietsparkeren
Aanrijroute fiets
Voetgangersgebied
Informatiebord fietsparkeren
Grootschalige fietsstalling
Zoeklocatie grootschalige
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Figuur 2.3: Fietsparkeren in het kernwinkelgebied (vorm moet nog worden aangepast)
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3. Huidige situatie

Fietstellingen,
handhaving en
diefstal
3.1 Fietsparkeertellingen
In opdracht van de gemeente Maastricht worden
sinds 2011 twee keer per jaar fietsparkeertellingen
gedaan (zie hiervoor bijlage 1). Hierbij worden de
volgende zaken gemeten:
• stallingscapaciteit;
• het aantal fietsen dat geheel los van een
stalling staat (tegen de gevel of anders in de
openbare ruimte zonder stallingsrek);
• het aantal correct gestalde fietsen in de
bestaande stallingen;
• het aantal fietsen dat niet correct bij de
stalling is gezet (al dan niet door plaatsgebrek
in de stalling).

Uit deze getallen wordt de bezettingsgraad van
de fietsenstallingen duidelijk. Er blijkt dat er,
ondanks de toegenomen hoeveelheid stallingscapaciteit, nog steeds op een aantal locaties
problemen zijn. Dat is logisch omdat enerzijds
het fietsgebruik toeneemt en anderzijds de
beschikbare stallingen niet overal optimaal
gebruikt worden. Het gebruik en het aanbod zijn
dan niet goed met elkaar in overeenstemming.
Bij dit soort tellingen gaat het altijd om een
momentopname en de cijfers kunnen dan ook
niet beschouwd worden als “de absolute waarheid”. Het geeft wel een indicatie. Op de locaties
waar de bezettingsgraad boven de 100% ligt
of richting de 100 % gaat, gaan we uit van een
“probleemlocatie”. Deze zijn roze gemaakt.

De tabel op de volgende pagina geeft de tel
gegevens weer voor het jaar 2019. Hierbij dient
te worden opgemerkt dat dit getallen betreffen
die gaan over de gehele straat. Bijvoorbeeld op
de Kesselskade wordt de gehele kade bekeken
en gaat het niet alleen om de bemenste ondergrondse fietsenstalling. Daarmee kunnen deze
cijfers afwijken van andere onderzoeken die
zich bijvoorbeeld richten op deze bemenste
stallingen.
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Fietsparkeerstallingen bezetting
LOCATIE

GEM. BEZETTING /
CAPACITEIT

Achter de Comedie

69 / 104

Alexander Battalaan

124 / 84

Avenue Ceramique

38 / 115

Boschstraat

91 / 116

Bourgogneplein

24 / 40

Ezelmarkt

29 / 26

Franciscus Romanusweg

7 / 108

Gubbelstraat

52 / 80

Helmstraat

13 / 22

Het Bat

77 / 221

Hoensderstraat

78 / 80

Hoogbrugplein

13 / 16

Hoogbrugstraat

59 / 50

Kattenstraat

23 / 10

Keizer Karelplein

43 / 38

Kesselkade

5 / 12

Mariastraat

41 / 70

Markt

183 / 328

Mosae Forum

49 / 70

Oeverwal

48 / 60

Onze Lieve Vrouweplein

65 / 125

Onze Lieve Vrouwewal

32 / 136

Plein 1992

119 / 170

Rechtstraat

35 / 18

Ruiterij

49 / 50

Sint Jacobstraat

22 / 16

Sint Maartenslaan

23 / 16

Sint Maartenspoort

14 / 39

Sint Pieterstraat

39 / 50

Spoorweglaan

36 / 72

Stationstraat

1373 / 2780

Tongersestraat

148 / 244

Van Hasseltstraat

7 / 34

Vissersmaas

152 / 300

Vrijthof

186 / 417

Wilhelminasingel

76 / 86

Wycker Brugstraat

91 / 70

Wycker Grachtstraat

19 / 16

Wycker Pastoorstraat

25 / 16

PERCENTAGE

0%
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100%

3.2 Centrumring fietsparkeren
De in paragraaf 2.2. benoemde centrumring
voor fietsparkeren in het voetgangersgebied, is
gedeeltelijk al voorzien van bestaande (grootschalige) fietsenstallingen. Hieronder worden
deze stallingen beschreven.
Centrumring fietsparkeren
Aanrijroute fiets
Voetgangersgebied
Informatiebord fietsparkeren
Grootschalige fietsstalling
Zoeklocatie grootschalige fietsstalling
Locaties fietsstallingen beschreven in
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volgende pagina’s
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Figuur 3.1: Fietsparkeren in het centrum
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Stationsplein noord, 2016

1. Centraal station, westzijde
Bij het centraal station is in januari 2018 de
ondergrondse fietsenstalling opengegaan. Deze
biedt ruimte aan circa 2.850 fietsen (waaronder
80 buitenmodel fietsen en 100 OV fietsen) en 40
brom- en snorfietsen. Deze stalling is na iedere
24 uur stallingsduur opnieuw gratis. Er wordt
ingecheckt met een ov-kaart of men vraagt een
leenpas aan bij het aanwezige personeel.
Het in een aaneengesloten periode langer dan
24 uur stallen is niet gratis. Hiervoor wordt een
tarief betaald van €1,25 per dag. Men kan ook een
jaarabonnement afsluiten van €75 per jaar bij NS
(tarieven gebaseerd op 2020).
De aantallen fietsenrekken zijn destijds afgestemd op de voor ProRail en NS verwachtte
stallingsbehoefte in 2030. De stalling werd in
2019 goed gebruikt maar staat, zoals verwacht,
nog niet vol. De bezettingsgraad is gemiddeld
zo’n 60%.
Wel is het een landelijke trend dat er steeds meer
gebruik wordt gemaakt van buitenmodelfietsen
en de beschikbare stallingsrekken hiervoor
te krap zijn. Ook blijkt dat het brom- en snorfietsgebruik in Maastricht aanzienlijk hoger
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Nieuwe ondergrondse fietsenstalling station, 2018

ligt dan in de rest van Nederland. Dit heeft met
meerdere oorzaken te maken, maar de ligging
in het heuvelland speelt hierbij een rol. Dit heeft
de gemeente, NS en ProRail doen besluiten
een aparte brom- en snorfietsenstalling bij het
centraal station te realiseren. Het gaat hierbij om
de inpandige ruimte van het zuidelijk gedeelte
van het stationsgebouw, daar waar voorheen de
stalling Aon de Stasie was. Planning is dat deze
brom- en snorfietsenstalling eind 2020, met een
capaciteit van circa 140 brom- en snorfietsen
gerealiseerd is. De vrijgekomen ruimte van de 40
brom- en snorfietsplaatsen in de huidige fietsenstalling zal worden gebruikt voor bijvoorbeeld
het stallen van ov-fietsen.
De ondergrondse stalling is een succes te
noemen en wordt als bijzonder prettig ervaren
door gebruikers van de stalling. Er is vriendelijk
personeel aanwezig, men voelt zich veilig en de
stalling kent lange openingstijden (een kwartier voor de eerste trein tot een kwartier na de
laatste trein). Toch zijn er ook kritische geluiden.
Deze gaan over de verplichte betaling na 24 uur
aaneengesloten parkeerduur en het feit dat er
geen 24 uurs opening is. Dit maakt dat sommigen
(veelal studenten) tijdens de weekenden hun fiets
elders in de omgeving van het station stallen.

Locatie Meerssenerweg

Voor een nachtelijk bezoek aan bijvoorbeeld
cafés is deze stalling ook niet geschikt omdat de
opening is afgestemd op de treintijden.
Om te voorkomen dat de onlangs heringerichte
Stationsstraat vol komt te staan met fout geparkeerde fietsen, wordt daar twee keer per week
gehandhaafd. De eigenaren van deze fietsen
hebben ervoor gekozen de fiets niet in de ondergrondse stalling te parkeren. De redenen hiervoor
variëren van “ik wist het niet” tot “geen tijd” of
“ik wil langer dan 24 uur stallen en niet betalen”.
In de omliggende straten van de Stationsstraat
(o.a. Sint Maartenslaan, Alexander Battalaan,
Bourgognestraat) staan nu dan ook meer fietsen
gestald dan in de periode voor de aanleg van de
ondergrondse stalling. Dat effect is vooral in de
weekenden zichtbaar als veel studenten per trein
reizen en meerdere dagen weg zijn. Vaak is dan
“het moeten betalen” een reden voor het niet
stallen in de ondergrondse fietsenstalling. Omdat
op de Stationsstraat gehandhaafd wordt, kiest men
voor een andere locatie om de fiets neer te zetten.
In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op het
tegengaan van het mijden van de stationsstalling.

2.

Centraal station, oostzijde

Aan de oostzijde van het station aan de
Meerssenerweg zijn dubbellaags overkapte
fietsenrekken gelegen die ruimte bieden aan
circa 550 fietsen. Deze fietsen staan onbewaakt
en het stallen is gratis. Regelmatig worden
door handhaving weesfietsen en wrakken uit de
stalling verwijderd. Het aandeel weesfietsen en
wrakken is hier erg hoog, zo’n 20 %. Het ruimen
van de weesfietsen en wrakken zou hier vaker
moeten plaatsvinden om voldoende plaats te
maken.
Ook is een beugel geplaatst om brom- en snorfietsen aan vast te kunnen maken. In de praktijk
wordt hier niet veel gebruik van gemaakt en
worden er juist fietsen aan deze beugel vastgemaakt. Dat zorgt voor een rommelig beeld
en leidt tot nog meer foutief gebruik. Fietsen
worden zelfs op de blindengeleide lijnen
gezet. De stallingscapaciteit is momenteel, bij
juist gebruik en voldoende handhaving, nog
voldoende maar de prognose is dat hier op
termijn nog een verdubbeling van het aantal
plaatsen moet plaatsvinden. Dit vindt in samenspraak met NS en ProRail plaats.
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3. Wijcker Brugstraat
De Wijckerbrugstraat is een drukke winkelstraat
waar mensen vaak met de fiets boodschappen
gaan doen. In afwijking van de westelijke binnenstad, is dit namelijk geen voetgangersgebied
en zijn fietsers toegestaan. Bezoekers van deze
winkels zijn hier op zoek naar kleinschalige fietsvoorzieningen vlakbij de winkel waar ze moeten
zijn. Een plaats waar de fiets even snel kan worden
geparkeerd. De huidige fietsparkeerrekken staan
bomvol. Ook bij het pleintje onder de klok staan
erg veel fietsen. Dit oogt erg rommelig.
Dit gebied vraagt absoluut om ander gebruik van
de bestaande stallingen en meer fietsparkeer
gelegenheid voor kort parkeren. Dit wordt verder
besproken in hoofdstuk 4.

4. Kesselskade
De fietsenstalling aan de Kesselkade heeft een
capaciteit van circa 485 fietsen. Recent is deze
stalling opnieuw ingericht zodat deze geschikt
is voor bredere en elektrische fietsen. De stalling
wordt bemenst door personeel van de MTB.
Fietsers stallen zelf hun fiets en kunnen gebruik
maken van stroompunten voor het opladen van
elektrische fietsen. Er komen regelmatig klachten
binnen over een minder prettige hellingbaan/trap
die bij nat weer bovendien glad is.
De stalling kent de volgende (beperkte)
openingstijden (1 november - 31 maart):
• Ma-wo 7.00-19.00 uur
• Do 7.00-22.00 uur
• Vr-za 7.00-19.00 uur
• Zo 11.00 - 19.00 uur
In de zomerperiode zijn de openingstijden
verruimd (1 april - 31 oktober):
• Ma-wo: 7.00 - 19.00 uur
• Do: 7.00 - 22.00 uur
• Vr-za: 7.00 - 0.00 uur
• Zo 11.00 - 0.00 uur
De bezetting van deze stalling is wisselend. Op
marktdagen als de stalling op de markt vol is, is
de bezettingsgraad 70%. Op andere dagen is de
bezettingsgraad lager maar bij evenementen in
de stad staat de stalling weer voller.
Deze stalling zou nog beter benut kunnen
worden door een betere bewegwijzering en een
aantrekkelijkere toegang en stallingsruimte.
Hiertoe zijn recent al een aantal maatregelen in
gang gezet waarbij meer ruimte is gekomen voor
de wat bredere fietsen door een andere indeling
en andere rekken.

Boven: Pleintje aan het begin van de Wijcker Brugstraat
Onder: Stalling bij Mosae Forum
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Fietsparkeren op de Markt, rond 1958 en nu

5. Markt
De fietsenstalling aan de Markt heeft een capaciteit van circa 430 fietsen. Fietsen worden aangenomen door personeel van de MTB en vervolgens
weggezet. Dit heeft te maken met de indeling van
dit pand; deze is niet geschikt om zelf de fiets te
kunnen wegzetten of ophalen.

Maar deze ruimte is onvoldoende en leidt tot een
onoverzichtelijke situatie en overlast.
De omgeving van de Markt zou veel meer fietsparkeergelegenheid moeten bieden. Dit wordt
besproken in hoofdstuk 4.

De stalling kent de volgende (beperkte)
openingstijden:
• Ma-wo 07.00-21.30 uur
• Do 07.00-22.00 uur
• Vr-za 07.00-21.30 uur
• Koopzondag 11.00-19.00 uur
De openingstijden kunnen niet verruimd worden
omdat er bewoning is boven de fietsenstalling.
Zeker op de marktdagen, woensdag en vrijdag,
staat deze stalling helemaal vol. Fietsers worden
door middel van een bord verwezen naar de stalling aan de Kesselskade maar die ligt in de ogen
van de fietser vaak te ver weg. Mensen parkeren
dan toch vaak de fiets onbewaakt ergens op de
Markt. Aan de westzijde van de Markt zijn enkele
fietsenrekken aangebracht op de trottoirs. Ook
is er beperkt ruimte voor brom- en snorfietsen.
Fietsstalling op de Markt
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Mosae Forum, nabij Wilhelminabrug

6. Mosae Forum, nabij Wilhelminabrug
Hier zijn buizen aangelegd om brom- en
snorfietsen aan vast te maken, er is ruimte voor
circa 45 brom- en snorfietsen. De bezetting is
goed, gemiddeld zo’n 50 %. Op piekmomenten
staat deze stalling bijna vol.

Graanmarkt/Het Bat

7. Vissersmaas
Deze onbewaakte stalling heeft circa 300 fiets
parkeerplekken. De gemiddelde bezetting is 50 %,
alleen op piekmomenten staat deze stalling vol.

8. Graanmarkt/Het Bat
Op de hoek van de Graanmarkt en het Bat is een
omheinde brom- en snorfietsenstalling aanwezig
voor ongeveer 125 brom- en snorfietsen. Deze
stalling was voorheen bemenst maar heeft
momenteel alleen camerabewaking. De bezetting
is laag, gemiddeld zo’n 25 %.

Vissersmaas
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Onze Lieve Vrouweplein

9. Onze Lieve Vrouweplein
Langs de zuidgevel van de Onze Lieve Vrouwenkerk zijn onbewaakte fietsenrekken voor circa
125 fietsen. De gemiddelde bezetting betreft 50
%. Bij evenementen in het stadspark of rondom
het Onze Lieve Vrouweplein, staat deze stalling
vol. Alleen op dit soort momenten is uitbreiding
nodig. Het inzetten van een mobiele stalling in
het dichtbijgelegen stadspark zou hiervoor een
oplossing kunnen zijn. Dit moet dan wel
duidelijk bewegwijzerd worden.

10. Onze Lieve Vrouwewal
Lang de stadsmuur bij de uitgang van de autoparkeergarage zijn onbewaakte fietsenrekken
voor circa 135 fietsen. De gemiddelde bezetting
betreft 25 %. Alleen bij evenementen in het
stadspark staat deze stalling vol. Het inzetten
van een mobiele stalling biedt dan een oplossing.
Ook hier geldt dat er dan een duidelijke
bewegwijzering nodig is.

Onze Lieve Vrouwewal
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Vrijthof

Keizer Karelplein

11. Vrijthof
De fietsenstalling onder het Vrijthof biedt capaciteit aan circa 240 fietsen. Deze stalling wordt
slecht gevonden en niet intensief gebruikt. Er is
geen bewaking met personeel, de bezettingsgraad
is circa 45%. De rekken zijn enigszins verouderd
en het plaatsen van een fiets op de bovenste
etage is niet heel gemakkelijk. De vindbaarheid
is echter een groter probleem. Door een betere
verwijzing naar deze stallingsplekken toe is nog
winst te behalen.
De openingstijden zijn ruim:
Ma-wo 07:00-00:00
Do-Vr 07:00-01:00
Za 07:00-02:30
Zo 07:00-01:00

•
•
•
•

Op en rondom het Vrijthof op straatniveau staan
vele fietsen in rekken die plaats bieden aan 180
fietsen. Er staan echter ook veel fietsen buiten de
rekken en zelfs, in de omliggende straten, tegen
de gevels aan.

Fietsen komen ook wel eens op de openbare
weg terecht waarbij grote problemen ontstaan
voor het openbaar vervoer. De buschauffeurs
ondervinden hier grote hinder van. Bij het in- en
uitstappen van de bus, stapt men vaak op een
fiets met vervelende situaties als gevolg.
Tijdens evenementen op het Vrijthof worden alle
bovengrondse fietsenstallingen verwijderd. De
plaatsing van een mobiele tijdelijke stalling is
ook niet mogelijk omdat de beschikbare ruimte
te krap is. De gemeente plaatst ongeveer de
halve mobiele stalling (150 fietsen) op het voorpleintje bij de ingang van de schatkamer van
St. Servaas (Keizer Karelplein). Maar dat is geen
ideale situatie voor de kerkbezoekers/toeristen.
Andere locaties zoals bijvoorbeeld het Henric
van Veldeke plein (naast de St. Janstoren) bleken
door de fietser weer niet gebruikt te worden. Het
Dominikanerplein kan niet gebruikt worden
omdat dit een aanrijdroute voor hulpdiensten
is. Omdat er geen alternatieven voorhanden zijn,
worden fietsen massaal in de omliggende straten
gestald met alle gevolgen van dien.
Kortom: het stallen rondom het Vrijthof is een
groot probleem waarvoor een oplossing nodig is.
In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan.
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12. Keizer Karelplein
Op het keizer Karelplein is plaats voor circa 25
fietsen en 15 brom- en snorfietsen. De gemiddelde
bezetting is 115 %. Bij evenementen worden de
bovengrondse stallingmogelijkheden voor fietsen
op het Vrijthof weggehaald en ontstaat op dit
plein en in de omliggende straten een nog groter
probleem. Kortom: het stallen rondom het Keizer
Karelplein is een groot probleem waarvoor een
oplossing nodig is. In hoofdstuk 4 wordt hier
verder over gesproken.

Conclusie
We constateren op basis van bovenstaande dat
in de bestaande stallingen op een aantal locaties
een tekort is aan stallingsmogelijkheden. Soms
is er ook sprake van slecht benutte stallingslocaties. Een betere onderlinge verwijzing tussen
de stallingen ligt dan voor de hand. Ook kan het
zo zijn dat op termijn stallingen verplaatst of
verwijderd moeten worden omdat ze niet goed in
de aanrijdroute liggen.

Bij de Wijcker Brugstraat en omgeving gaat het
juist om fijnmazige stallingsvoorzieningen.
In hoofdstuk 4 en 5 wordt aangegeven hoe de
zoekopgave verder wordt vormgegeven en welke
maatregelen ter verbetering van het fietsparkeren
zullen worden uitgevoerd.

3.3 Mobiele stalling
Gemeente Maastricht heeft een mobiele stalling
in haar bezit. Deze is geschikt voor 300 fietsen en
wordt veelvuldig gebruikt op dagen en locaties
waar extra toeloop van fietsende bezoekers
verwacht wordt en/of gestimuleerd. Bijvoorbeeld bij de grotere evenementen en tijdens de
topdagen. Tijdens het fietsseizoen (april-oktober)
is deze stalling nagenoeg elke week in gebruik.
De mobiele stalling wordt dus goed gebruikt.,
met name daar waar er fysiek ook de ruimte voor
is zoals aan de rand van het stadspark.

Voor de brom- en snorfietsen wordt in het
stationsgebouw nog dit jaar een voorziening
gemaakt van 140 plaatsen. Voor de overige
stallingslocaties van brom- en snorfietsen
geldt dat er geen ruimte is voor uitbreiding op
de bestaande locaties. De zoekopgave voor de
grootschalige inpandige fietsenstallingen dient
te worden uitgebreid met de toegankelijkheid
voor brom- en snorfietsen. In onderstaande tabel
een overzicht.
Op basis van de tabel op de volgende pagina met
daarbij de voorziene groei van het fietsgebruik,
is er per saldo behoefte aan 1.500 tot 2.000 extra
plekken rondom het voetgangersgebied in het
stadscentrum. Hierbij gaat de voorkeur bij de
omgeving van Vrijthof/Markt/Keizer Karelplein
uit naar grotere, inpandige voorzieningen met een
kostenefficiënt toezicht. Deze stalling dient zowel
voor fietsers, brom- en snorfietsen als mindervaliden toegankelijk te zijn.
Voorbeeld van een mobiele stalling op het Vrijthof
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Opgave stallingen fietsen
LOCATIE

HUIDIG

AMBITIE

2850

-

Centraal station, oostzijde

500

1000

Wijcker Brugstraat e.o.

100

500

Kesselskade

485

-

Markt

430

1000

Vissersmaas

300

-

Onze Lieve Vrouweplein

125

-

Inzet mobiele stalling bij evenementen

Onze Lieve Vrouwe wal

135

-

Inzet mobiele stalling bij evenementen

Vrijthof (inpandig)

240

1000

Keizer Karelplein

25

-

Centraal station

Totaal

OPGAVE

GEWENSTE
VERBETERING/OPLOSSING

Fout parkeerders wijzen op
abonnementen fietsenstalling CS
Deze opgave is samen met ProRail
en NS benoemd voor de toekomst
400

Kleinschalige voorzieningen
Betere toegankelijkheid

570

760

Grootschalige inpandige locatie

Grootschalige inpandige locatie
Grootschalige inpandige locatie

1730

Opgave stallingen brom- en snorfietsen

LOCATIE

HUIDIG

AMBITIE

Centraal station

40

140

Mosae Forum, nabij
Wilhelminabrug

45

-

Bij voorkeur worden de grootschalige
inpandige locaties ook geschikt
gemaakt voor brom- en snorfietsen

Graanmarkt/het Bat

125

-

Bij voorkeur worden de grootschalige
inpandige locaties ook geschikt
gemaakt voor brom- en snorfietsen

15

-

Bij voorkeur worden de grootschalige
inpandige locaties ook geschikt
gemaakt voor brom- en snorfietsen

Keizer Karelplein
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OPGAVE

GEWENSTE
VERBETERING/OPLOSSING

In 2020 wordt, samen met NS en
ProRail, een inpandige brom- en
snorfietsstalling gebouwd

Monitoring gebied fietsparkeren
Fietsparkeerhandhaving stationsgebied
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Figuur 3.2: Monitoringsgebied fietsparkeren in het centrum

3.4 Handhaving
Handhaving op weesfietsen en wrakken speelt
een cruciale rol in de fietsparkeerproblematiek.
Binnen de gemeente Maastricht is een samen
werkingsovereenkomst afgesloten over
fietshandhaving tussen de beleidsafdeling
mobiliteit, de vergunningsafdeling en de
handhavingsafdeling. Er zijn binnen de huidig
beschikbare budgetten twee gebieden benoemd:
binnenstad en omgeving station. In de binnenstad wordt alleen gehandhaafd op weesfietsen en
wrakken (en conform Actielijn 10 op pagina 42,
artikel 5.1.12 van de APV). Deze fietsen worden
gelabeld en na 2 weken wordt de fiets geruimd en
naar het depot aan de Sint Gerardusweg gebracht.
De termijn bedraagt 2 weken omdat dan met
redelijke zekerheid gesteld kan worden dat het
een weesfiets of wrak betrof. Op het depot aan de
Sint Gerardusweg kan de eigenaar zijn fiets komen
ophalen tijdens de openingstijden van dit depot.
Op basis van de beschikbare budgetten worden er
jaarlijks enkele handhavingsrondes gedaan.
In bovenstaande figuur is het gebied aangegeven
met een roze lijn, het monitoringsgebied fietsparkeren.

In het stationsgebied wordt sinds oktober 2018
ook gehandhaafd op fietsen die niet in de ondergrondse fietsparkeerkelder zijn gestald. Er geldt
hier een ander beleid omdat de ondergrondse
fietsparkeerkelder voldoende gelegenheid biedt
om fietsen te parkeren. De fout gestalde fietsen
worden gelabeld en na 1 uur al geruimd. Deze
termijn betreft 1 uur zodat parkeerders die slechts
even een snelle boodschap gingen doen, hierdoor
niet getroffen worden. In bovenstaande figuur is
het gebied aangegeven met een oranje arcering,
het fietsparkeerhandhaving stationsgebied.
In de tabel op de volgende pagina zijn cijfers
weergegeven van het aantal gelabelde fietsen
door handhaving, het aantal fietsen dat daadwerkelijk door handhaving is opgehaald en het
aantal fietsen dat door de eigenaar is opgehaald
bij het depot aan de Sint Gerardusweg.
Uit deze tabel blijkt dat in 2019 betreffende de
binnenstad slechts 70 van de 1.251 fietsen worden
opgehaald bij het depot. Dat is slechts 5,5%. Op
basis hiervan wordt verondersteld dat de opgehaalde fietsen inderdaad vaak weesfietsen en
wrakken zijn. Bij het station werden in 2019 1.806
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2015

2016

2017

2018

2019

Gelabeld

2740

1228

1017

1605

2341

Opgehaald

1541

640

463

569

1251

124

11

8

6

70

BINNENSTAD

Teruggegeven
STATION
Gelabeld

4304

Opgehaald

2769

Teruggegeven

1806

EVENEMENT
Gelabeld

305

295

323

266

Opgehaald

175

138

159

130

75

61

61

71

Teruggegeven

van de 2.769 fietsen teruggehaald, dat is 65%.
Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan in de
rest van de binnenstad. Ook bij evenementen
ligt dit percentage hoog, 71 fietsen van de 130
worden teruggegeven hetgeen 54% bedraagt.
Dat is geheel in lijn met de verwachting omdat
bij het station en bij evenementen niet alleen de
wrakken en weesfietsen, maar àlle fout geparkeerde fietsen worden weggehaald.
Als van iemand zijn/haar fiets is weggehaald of
deze fiets op een andere manier is kwijtgeraakt,
kan hij/zij zoeken op de landelijke site
www.verlorenofgevonden.nl. Bij het zoeken naar
“fiets in Maastricht” is te zien welke fietsen in
het depot aan de Sint Gerardusweg staan. Deze
worden namelijk allemaal met een foto geregistreerd. Vervolgens kan tijdens de openingsuren
van dit depot, de fiets opgehaald worden binnen
een termijn van 2 weken. Hiervoor moet men
kunnen aantonen dat het zijn/haar fiets betreft.
Het ophalen van de fiets bij het depot is nu
gratis. Het is de vraag of dit nog langer gratis
moet blijven gezien het signaal dat hiermee
wordt afgegeven. De roep om hier een vergoeding tegen over te stellen wordt steeds luider. In
hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.
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Figuur 3.3: Gelabelde,
opgehaalde en teruggegeven fietsen door
Handhaving

3.5 Fietsdiefstal
Het relatief hoge aantal fietsdiefstallen is niet
vreemd voor Maastricht. Door de hoge bezoekersaantallen (dagjesmensen, toeristen, forenzen)
en de aanwezigheid van veel studenten, zijn er
meer fietsen in de stad aanwezig dan in andere
Limburgse gemeentes. Meer fietsen betekent ook
meer kans op diefstal en hogere aangiftecijfers.
Het merendeel van de diefstallen wordt gepleegd
in en rondom de binnenstad, net buiten het
cameragebied.
Getallen over fietsdiefstal worden bijgehouden
op de site:
www.veiligheidmaastricht.nl/n113000.html
In onderstaande figuur is een overzicht van de
jaren 2014-2019 weergegeven. In dit overzicht is
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
locaties of types fietsen versus elektrische fietsen.
Het aantal diefstallen van fietsen (inclusief bromen snorfietsen) is in 2019 toegenomen (+382, een
stijging van 31,7%) ten opzichte van 2018.
De toename in 2019 heeft waarschijnlijk te maken
met een combinatie van factoren. In zijn algemeenheid is de aantrekkelijkheid van fietsen
toegenomen, onder andere door de populariteit
van elektrische fietsen. De hogere aanschaf-

waarde van elektrische fietsen leidt tot een
toename van het aantal aangiftes bij diefstal.
Daarnaast is er een toename te zien van huurfietsen (SWAP-fietsen). Ook de verhuur van
fietsen leidt toe een toename van aangiftes: een
huurvoorwaarde is dat bij diefstal altijd aangifte
gedaan dient te worden.
Vanuit een integrale aanpak (gemeente, politie
en andere partners) is de afgelopen periode veel
tijd in opsporing geïnvesteerd (bijvoorbeeld met
inzet van lokfietsen). Dit heeft geresulteerd in
de aanhouding van meerdere verdachten. In het
kader van preventie worden er ook regelmatig
bewustwordingsacties georganiseerd om fietsendiefstal te voorkomen. Zo worden studenten
op de Inkom hierover geïnformeerd en is er een
preventie actie geweest op diefstal gevoelige
locaties met opvallend gekleurde fietsen.
Bovenstaande geldt grotendeels ook voor bromen snorfietsen. Het voornaamste verschil is dat
de diefstallen van brom- en snorfietsen iets meer
verdeeld zijn over de stad, wel met een lichte
nadruk op de binnenstad.
Maken we een vergelijking over een langere
periode (2019 ten opzichte van 2014) dan blijkt
dat het aantal diefstallen fiets (inclusief brom-
snorfiets) in Maastricht met 32 % is afgenomen.

Figuur 3.4: Aantal diefstallen van fietsen
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4. Gewenste situatie

De belangrijkste
ideeën en
voorstellen
4.1 Centrum ring fietsparkeren
Op basis van de conclusie bij 3.2 is er per saldo
behoefte aan 1.500 tot 2.000 extra plekken rondom
het voetgangersgebied. Hierbij gaat de voorkeur in
de omgeving van het Vrijthof/Markt/Keizer Karelplein uit naar grotere, inpandige voorzieningen
met een zodanige omvang dat ook het toezicht
kostenefficiënt kan worden georganiseerd. Deze
stalling dient zowel voor fietsers, brom- en snorfietsen als mindervaliden toegankelijk te zijn.
Bij de Wijcker Brugstraat en omgeving gaat het
juist om fijnmazige stallingsvoorzieningen. Om
deze opgave in te vullen wordt gekeken naar de
volgende opties:

Vrijthof autoparkeergarage
Is het mogelijk om de autoparkeergarage Vrijthof
(gedeeltelijk) in te zetten voor fietsparkeren? Dat
is een veel gehoorde vraag tijdens de gevoerde
gesprekken.
Dit is helaas niet zo eenvoudig omdat er meerdere zaken spelen. Ten eerste heeft deze garage
nu een belangrijke functie in de bereikbaarheid
van het theater aan het Vrijthof. Ten tweede is
tussen de gemeente en Q-Park een contract
afgesloten met een looptijd tot 31 december
2032. De gemeente Maastricht zou dit contract

vanwege maatschappelijke belangen kunnen
openbreken. Maar dat betekent dat de gederfde
omzet door Q-park (ingeschat op enkele miljoenen
per jaar) over de resterende jaren door de
gemeente betaald moet worden. Dat is financieel
niet haalbaar.
De plannen voor het gebruik van deze garage
na 2032 zijn nog onduidelijk. Er zijn meerdere
belangen die spelen. Een verschuiving van het
straatparkeren van bewoners naar ondergronds
parkeren (blik van de straat)? Waar parkeren
bezoekers van het theater aan het Vrijthof en
omliggende hotels? Kan de garage geheel of
gedeeltelijk worden ingericht als (brom/snor)
fietsenstalling? Ook kan er gekozen worden voor
een verlenging van het contract met Q-Park.
In 2028 wordt daarover met elkaar in overleg
getreden.
Wel zal op korte termijn de bewegwijzering
naar het bestaande gedeelte dat is ingericht als
fietsenstalling verbeterd worden. Daarmee zal
deze locatie beter benut worden.

Entre Deux
Is het mogelijk om de leegstaande kelderverdieping van de Entre Deux te gebruiken voor
(snor/brom)fietsparkeren? Zouden hier dan ook
openbare toiletten gemaakt kunnen worden en
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2020, Fietsen tegen de borstwering
roltrappen bij Mosae Forum

lockers om tijdelijk gekochte spullen een paar uur
veilig op te bergen? En een kleine fietsreparatieplaats, ook geschikt voor scootmobielen? Of een
werk-leeropleiding fietsenmaker voor en door
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
Dit zijn verschillende ideeën voor de genoemde
ruimte.
In een eerste verkenning is duidelijk geworden
dat het gaat om een grote ruimte van circa
3.000 m2 (vergelijkbaar met de stalling bij het
centraal station). Deze ruimte moet flexibel in
te richten zijn omdat de wensen voor het stallen
naar de toekomst toe zullen veranderen. De
ingang voor de fietser zou vanaf de Helmstraat te
bereiken zijn, in de toekomst is er mogelijk ook
een optie om via de Grote Gracht een ingang te
maken. Eenmaal gestald, ga je via een uitgang in
het winkelcentrum direct de stad in. Er is een lift
aanwezig voor mindervaliden.
Deze optie wordt de komende maanden verder
verkend en in een apart (besluitvormings)traject
besproken. Een eventuele langdurige huur,
erfpacht of aankoop van deze ruimte zal zondermeer prijzig zijn. Ook de jaarlijkse exploitatie
lasten zullen hoog zijn. Het is in deze tijd van
bezuinigingen en een aanstaande financiële crisis
de vraag in hoeverre dit haalbaar zal zijn.
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Mosae Forum
Is het mogelijk om rondom de Jumbo en het
Kruidvat bij Mosae Forum leegstaande panden of
de openbare ruimte te gebruiken voor het stallen
van fietsen? De praktijk is nu dat er vele fietsen
tegen de glazen borstwering van de roltrappen
gestald worden. Dit leidt regelmatig tot glasschade. De zijde Gubbelstraat is nog steeds
minder aantrekkelijk voor retail en kent veel
leegstand. Tijdens de marktdagen staan er vele
fietsen en brom- en snorfietsen aan de Gubbelstraat die het voetverkeer ter plaatse hinderen.
Als de tram in de nabije toekomst aanlandt op het
Mosae Forum, zullen de loopstromen ter plaatse
verder toenemen. Hier zou een win-win situatie
kunnen ontstaan voor zowel de aantrekkelijkheid
van Mosae Forum als voor het fietsparkeren.
Op deze plek moet ook flexibele inrichting
mogelijk zijn zodat toekomstige stallingswensen
uitvoerbaar zijn.
Ook deze locatie wordt de komende maanden
verder verkend en in een apart (besluitvormings)
traject verder besproken. Een eventuele langdurige
huur, erfpacht of aankoop van deze ruimte zal
eveneens prijzig zijn net als de jaarlijkse
exploitatielasten.

Wijcker Brugstraat
Het lijkt hier niet realistisch om een grote
inpandige locatie te zoeken voor het stallen van
fietsen. Personeel en bewoners (indien geen
inpandige stalling aanwezig) kunnen hun fiets
al in de ondergrondse stalling van het centraal
station stallen. Bezoekers van de winkels zijn op
zoek naar een korte en kleinschalige fietsvoor
ziening vlakbij de winkel waar ze moeten zijn.
Daar komt bij dat dit geen voetgangersgebied
betreft zoals in het westelijke centrum gedeelte.
Er is dus geen sprake van hinder door fietsend
verkeer voor voetgangers. Bij gebrek aan ruimte,
lijkt het omzetten van een aantal autoparkeerplaatsen naar fietsparkeerplaatsen de beste
oplossing. Als er ruimte is, gaat de voorkeur uit
naar het maken van kortparkeervakken of het
bijplaatsen van fietsenrekken. Dat geldt ook voor
de omliggende winkelstraten.

4.2 Gevoerde gesprekken
Zoals in paragraaf 3.1 besproken, voert de
gemeente twee keer per jaar fietsparkeertellingen uit. Er zijn twee kanttekeningen bij deze
tellingen: het gaat altijd om een momentopname en mogelijk zijn niet alle locaties met
fietsparkeerproblemen in beeld. Mede daarom
zijn de resultaten uit deze tellingen tijdens de
gesprekken met de belanghebbenden besproken.
De probleemlocaties zijn voor het merendeel
gevalideerd maar ook aangevuld met andere
locaties. Daarnaast zijn er allerlei ideeën en
voorstellen, zowel vanuit de gemeente als vanuit
de belanghebbenden, besproken. Onderstaand
worden de belangrijkste ideeën en voorstellen
besproken. In het bijlagerapport (deel 2 bijlagen
verslagen) zijn de verslagen van deze bijeenkomsten en reacties op voorstellen te vinden. In
hoofdstuk 5 worden de actielijnen besproken die
hieruit naar voren zijn gekomen.

Maatwerk
In de gevoerde gesprekken met belanghebbenden
wordt geconcludeerd dat er verschillende en
soms ook tegenstrijdige belangen zijn. Dat
betekent ook dat er steeds naar maatwerk moet

worden gezocht. Soms is er behoefte aan het
kunnen vastmaken van de fiets om diefstal
tegen te gaan. Soms is er juist behoefte aan géén
vastbindmogelijkheden zodat duidelijk is dat er
slechts kortparkeerders toegelaten worden. Soms
zijn er brede trottoirs en kan er makkelijk een
fietsenrek op worden geplaatst. Soms zijn de trottoirs zo smal, dat er gekeken moet worden naar
het omzetten van een autoparkeerplaats naar een
fietsparkeerplaats. Maar als de auto parkeerdruk
hoog is, wat doe je dan? Soms gaat het alleen om
een betere bewegwijzering, bewustwording of
het extra ruimen van weesfietsen en wrakken.
Belangrijk is en blijft om samen te overleggen
en te komen tot de meest gedragen oplossing
waarbij het soms ook kan gebeuren dat niet
ieders belang gediend is.

Handhaving
De roep om meer inzet van fietshandhaving
vanuit de gesprekken is zeer groot. Men geeft aan
dat handhaving absoluut noodzakelijk is, ook als
de stallingscapaciteit op orde is. Veelgehoorde
klacht is dat een foutgeparkeerde automobilist
bekeurd wordt en een foutparkerende fietser
vrijuit gaat.
Men ziet dat het percentage weesfietsen en
wrakken op sommige locaties erg groot (50%)
is en er soms sprake is van “dumpplekken”
van fietsen. Verzocht wordt vaker weesfietsen
en wrakken te ruimen waardoor weer ruimte
ontstaat voor het stallen van fietsen die gebruikt
worden. Ook geeft het een minder rommelig
beeld waardoor er minder kans is op het bijzetten
van weesfietsen of rommel.
Daarnaast is er de roep om de handhaving op fout
geparkeerde fietsen (buiten een stallingsvoorziening) ook uit te breiden. Dit gebeurt nu alleen bij
het centraal station omdat hier een grote ondergrondse fietsvoorziening is gebouwd. Men vraagt
zich af waarom de handhaving niet kan worden
uitgebreid naar andere locaties.
Daarnaast wordt er regelmatig gesproken over
de plicht van de gemeente om gevaarlijk gestalde
fietsen sowieso te verwijderen.
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Fietsparkeren bij (studenten)woningen
In de gesprekken wordt ook gewezen op het
bewonersparkeren bij met name de studentenhuizen. Hier staan regelmatig hinderlijk geparkeerde fietsen tegen de gevel omdat er òf geen
inpandige ruimte voor is òf omdat deze ruimte
niet gebruikt wordt. Bovenstaande reacties zijn
begrijpelijk.
Conform het bouwbesluit 2012 is het bij het
volledig nieuw bouwen van woningen verplicht
om een individuele of collectieve buitenberging
voor fietsen te maken. Deze buitenberging is
onder andere bedoeld voor het stallen van fietsen.
Met name in de binnenstad zijn er studentenpanden die vóór 2012 gebouwd zijn. Hier gaat het
dus niet om nieuwbouw maar over woningsplitsing, woningomzetting (kamerverhuur) en/
of herbestemming van niet-woongebouwen
naar woningen of wooneenheden. Voor deze
verbouwingen waarbij woningen ontstaan,
kent het bouwbesluit geen voorschriften. Bij dit
soort verbouwingen wordt via de planologische
regelgeving getracht goede fietsenstallingen te
regelen. Dit is echter alleen mogelijk als bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan
en de gemeente in positie is om nadere overwegingen te maken. Zo is er in het Splitsings- en
Omzettingsbeleid de voorwaarde opgenomen
dat voor elke nieuwe woning en voor elke nieuwe
wooneenheid een fietsenstalling op eigen terrein
(binnen of buiten) aanwezig moet zijn. Maar deze
voorwaarde houdt alleen juridisch stand als de
benodigde omgevingsvergunning niet binnen
het bestemmingsplan past.
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Daarom is door de gemeenteraad van Maastricht
op 28 mei 2019 het facetbestemmingsplan en
facetbeheersverordening Woningsplitsing en
Woningomzetting vastgesteld. Hierdoor moeten
alle splitsingen of omzettingen van woningen
voldoen aan bepaalde uitvoeringsregels. Een van
die uitvoeringsregels is het zorgdragen voor
fietsparkeervoorzieningen op eigen terrein
(inpandig of op het eigen erf) waarbij per woning
en per wooneenheid 1,5 m² ten behoeve van
fietsparkeren dient te worden gerealiseerd.
Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning
voor woningsplitsing, woningomzetting
(kamerverhuur) en/of herbestemming
niet-woongebouwen moeten aan dezelfde
uitvoeringsregels voldoen.
Ondanks de beleidsregels de we hebben om het
fietsparkeren te reguleren, blijft het in de praktijk lastig om te beoordelen of deze 1,5 m² ook
daadwerkelijk voor fietsparkeren wordt gebruikt.
Is de voor de gevel geparkeerde fiets van de
bewoner of van een bezoeker? Of van iemand die
niets met het pand te maken heeft? Handhaving
is dermate lastig dat in de praktijk alleen in
extreme gevallen zal worden opgetreden, veelal
in de bemiddelende sfeer.

De eerste 24 uur is nu
gratis parkeren in de
stationsstalling.

Volledig gratis maken stationsstalling

Ophalen in fietsdepot niet meer gratis

In de omliggende straten van het station (o.a.
Alexander Battalaan, Bourgognestraat en Sint
Maartenslaan) hebben bewoners en ondernemers last van geparkeerde fietsen, met name in
de weekenden. De indruk bestaat dat dit veelal
studenten zijn die niet willen betalen voor het
langer dan 24 uur parkeren in de stationsstalling.
Soms wordt gevraagd waarom deze stalling niet
volledig gratis gemaakt wordt.

Tijdens de gesprekken bleek veelvuldig dat men
het geen goed signaal vindt dat het ophalen van
een geruimde fiets in het depot gratis is. In veel
andere steden is dit ook niet gratis.

Vindbaarheid stallingen

Mobiele stalling
Het gebruik van de huidige mobiele stalling is
zeer goed. Zeker op de locaties waar voldoende
fysieke ruimte is om deze tijdens evenementen
in te zetten. Geadviseerd wordt om hiervan extra
capaciteit bij te kopen.

Aan de vindbaarheid van de stallingen kan
nog veel verbeterd worden. Daar is men het
unaniem over eens. Door gebruik te maken van
een uniforme stijl in bebording, raakt de fietser
hierop georiënteerd. Naast het werken met
borden, wordt aangegeven dat er ook behoefte
is aan bewegwijzering in dezelfde stijl maar dan
verwerkt in de bestrating. De fietser moet snel
en eenvoudig verwezen worden naar de parkeermogelijkheden. Ook fietsers die geen Nederlands
spreken, moeten dit direct kunnen begrijpen.
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5. Vervolg

Aanpakken en
uitvoeren

5.1 Huidige coalitieperiode t/m 2022
In het coalitieakkoord 2018-2022 “Maastricht
onbegrensd en ontspannen” zijn ten aanzien
van de duurzame en bereikbare stad een aantal
doelstellingen opgenomen. Een daarvan is het
bevorderen van een mobiliteitstransitie richting
voetganger, fiets en openbaar vervoer. Onderdeel
hiervan is de verdere uitbouw van uitstekende
P&R-voorzieningen aan de randen van de stad en
uitbreiding van fietsenstallingen, bij voorkeur
inpandig of ondergronds. En het, bij voldoende
draagvlak onder bewoners en ondernemers,
omzetten van parkeerruimte binnen de stad naar
alternatief gebruik voor fiets, groen, spelen en
ontmoeting. Dit actieplan fietsparkeren is hier
een uitwerking van.
Voor de verdere uitbouw van P&R voorzieningen
aan de randen van de stad èn de uitbreidingen
van fietsenstallingen is 5 miljoen gereserveerd.
De uitvoering van dit actieplan wordt bij voorkeur, zoveel als mogelijk, binnen deze coalitie
periode opgepakt.
Hierbij gaat het enerzijds om de aanpak van de
probleemlocaties met betrekking tot fietsparkeren. In de bijlage 2 (pagina 47) zijn deze locaties
terug te vinden met daarachter kort weergegeven de voorziene oplossing. Een uitgebreide
toelichting ten aanzien van de oplossingen is
gedeeld met de betrokkenen. Daar waar mogelijk

is de oplossing aangepast naar aanleiding van de
binnengekomen reacties. De aanpak van de locaties is, prioriteit gegeven op basis van veiligheid,
gesprekken, draagvlak en tellingen. Uitvoering
gebeurt met de lokale belanghebbenden zodat er
sprake is van een zo breed mogelijk in de buurt
gedragen maatwerkoplossing. Kleine aanpassingen
zijn daarbij nog mogelijk.
Anderzijds gaat het om het uitvoeren van een
aantal actielijnen zoals hieronder benoemd.

Actielijn 1
Ontwikkelen nieuwe parkeernormen voor
de fiets
Voor nieuwe bouwinitiatieven wordt het in de
toekomst mogelijk om bij de bepaling van het
aantal te realiseren autoparkeerplekken flexibeler
om te gaan met de traditionele parkeernormen.
Het juridische kader hiervoor wordt vastgelegd
in de nog op te stellen beleidsnota parkeren. Er
kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden
tussen de initiatiefnemer en de gemeente over
alternatieven voor de traditionele auto zoals deelauto’s, fietsstallingsvoorzieningen en deelfietsen.
Zo wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd en
wordt minder schaarse ruimte gebruikt door het
parkeren van auto’s. Onderdeel van deze nieuwe
aanpak is ook het stallen van fietsen. Initiatief
nemers worden in tegenstelling tot nu toe
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verplicht een voorstel op te nemen voor fietsparkeren in hun bouwplan. De gemeente zal daarbij
toezien hoe de geboden oplossing wordt geborgd.

Actielijn 2
Het tegengaan van mijden stationsstalling
De stalling bij het station wordt geëxploiteerd
door NS en gaat een kwartier voor de eerste trein
open en sluit een kwartier na de laatste trein.
Iedere 24 uur opnieuw is deze stalling gratis te
gebruiken. Stallen langer dan 24 uur kost €1,25
per dag of als abonnementhouder €75 per jaar. De
gemeente draagt voor twee derde deel bij aan de
negatieve exploitatielasten. Dit regime wordt in
het merendeel van de grote steden gevoerd.
Het geheel gratis maken van de fietsenstalling
is echter een dure aangelegenheid. NS verkoopt
nu abonnementen en afzonderlijke tickets en de
opbrengsten worden naar rato van exploitatie
bijdrage verdeeld tussen de gemeente en de
NS. De opbrengsten worden op basis van de
bevindingen uit 2018 en 2019 becijferd op circa
€100.000. Deze opbrengsten vallen dan geheel
weg en NS zal de rekening hiervoor geheel bij
de gemeente neerleggen. Dat komt dan bovenop
het jaarlijkse exploitatie- en onderhoudstekort
waarvoor de gemeente al ruim €200.000 betaalt.
Het gedurende 24 uur van de dag de stalling
open en bemenst houden, betekent dat er ook
tijdens de nachtelijke uren twee man personeel
(vanwege veiligheid) moet worden ingezet. NS zal
de kosten hiervan ook volledig bij de gemeente
neerleggen. De inschatting is dat dit jaarlijks
een bedrag van circa €100.000 zal kosten. Het
gebruik van de stalling tijdens deze nachtelijke
uren zal daarnaast relatief laag zijn.
Bovenstaande jaarlijks terugkerende kosten
worden als financieel onhaalbaar gezien. Daarbij
rijst ook de vraag of de abonnementskosten van
€75 per jaar als een financiële drempel gezien
mogen worden. Gezien het hoge gebruik van de
blauwe band huurfiets (SWAP) voor circa €16,50
per maand, mag de vraag gesteld worden waarom
er dan geen stallingsgeld van €75 op jaarbasis
gevraagd zou kunnen worden. Voorgesteld wordt
dan ook om via coaching en bewustwording
mensen actief op deze abonnementen te wijzen.
In de omliggende straten zal, in samenspraak
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met de belanghebbenden, meer gewerkt worden
met fietsparkeer vakken in plaats van fietsparkeer
rekken. Weekend stallers kunnen de fiets dan niet
vastmaken in de omliggende straten en zullen
mogelijk eerder kiezen voor de stationsstalling.
Ook wordt hierin actief de samenwerking met
SWAP, de University Maastricht en Zuyd
Hogeschool opgezocht.
Het voorstel is dan ook om in de betreffende
omliggende straten met fietscoaches de desbetreffende fietsers te wijzen op de relatief
goedkope abonnementen voor de fietsstalling.
Ook via de University Maastricht, Zuyd
Hogeschool en studentenverenigingen zal
deze promotie worden uitgedragen.

Actielijn 3
Implementatie betere fietsparkeer
bewegwijzering
Het voorstel is om, op korte termijn, een
uniforme, vriendelijke en duidelijke bewegwijzering uit te werken en uit te rollen over de
gehele stad. Bij voorkeur wordt aangesloten bij
de landelijke systemen. Deze moeten uiteraard
wel passen binnen het ‘beschermd stadsgezicht’
en het “Raamplan Openbare Ruimte binnenstad”.
Er zal hierover afstemming plaatsvinden met de
ruimtelijk ontwerpers en welstand.

Actielijn 4
Onderzoek fiets uit fietsdepot ophalen
niet meer gratis te laten zijn
De roep om het ophalen van de fiets uit het depot
aan de Gerardusweg niet meer gratis te maken,
is groot. Gedacht wordt aan het tarief van €25
(dit wordt in andere steden vaak gebruikt). Dit
tarief zal naar verwachting niet kostendekkend
zijn maar geeft wel een duidelijk maatschappelijk signaal af. Het invoeren van zo’n tarief
betekent ook dat er een investering moet plaatsvinden ten aanzien van de beschikbaarheid van
pinapparaten en de hiervoor benodigde fysieke
aanpassingen op de Gerardusweg. Ook zijn er,
op basis van ervaringen in andere steden, zo’n
30 bezwaarschriften per jaar te verwachten. Deze
bezwaarschriften moeten door de juridische
afdeling van de gemeente behandeld worden.
Voorstel is dan ook om dit verder uit te werken.
Wat zijn de kosten en wat zijn de opbrengsten?
Indien realiseerbaar, zal dit worden geïmplementeerd binnen de gemeentelijk organisatie.

Actielijn 5
Aankoop extra mobiele stallingscapaciteit
Voorgesteld wordt om extra mobiele stallingscapaciteit bij te kopen om te kunnen inzetten bij
bijvoorbeeld evenementen.

Actielijn 6
Grootschalige communicatie en
bewustwording campagnes
Een belangrijk punt bij het fietsparkeren is
bewustwording. Is een fout parkerende fietser er
zich wel van bewust dat dit hinder kan opleveren
voor andere mensen? Hier is nog een hele wereld
te winnen. We willen dan ook de fietsparkeer
coaching doorzetten die voorheen succesvol is
ingezet bij het centraal station en de Helmstraat.
Dat geldt zeker voor de locaties waar de situatie
ten aanzien van fietsparkeren aanzienlijk
verandert.
Verder zullen er uitgebreide communicatiecampagnes gestart worden. Waar in de stad zijn we
bezig met welke maatregelen voor de fiets? Hoe
past dat binnen het totale fietsplan? Er zullen
fietsplattegronden en routekaarten voor aan

komende studenten en toeristen worden uitgegeven. Bij deze campagnes worden ambassadeurs
van verschillende organisaties ingezet maar ook
de belanghebbenden, we doen het samen!
Er worden verschillende media gebruikt.
Ook zal met de University Maastricht, Zuyd
Hogeschool en de studenten gekeken worden
naar communicatiekanalen die voor studenten
het best werken. Deze communicatiecampagnes
worden onder de regie van de gemeente en
Maastricht Bereikbaar uitgevoerd.
Het motto daarbij is “Fijn dat je op de fiets
komt, stal je fiets zonder hinder voor anderen”.
Ambassadeurs van verschillende organisaties
worden hiervoor ingezet en in allerlei media zal
hier aandacht aan besteed worden.

Actielijn 7
Samen doen, ook derden dragen bij aan
verbeterd fietsparkeren en -gedrag
Ondanks alle voorgestelde maatregelen, vraagt
de gemeente om hulp hierbij. Laten we van
fietsparkeren een gedeelde verantwoordelijkheid
maken en elkaar hierop durven aan te spreken. De
schaarse openbare ruimte kent vele gebruikers en
er moet dan ook steeds worden afgewogen welk
belang prefereert.
Diegenen die panden verhuren, zouden er ook
voor moeten zorgen dat er fietsparkeerruimte is
en dat de huurders zich hier ook aan de regels
houden. Bewoners kunnen de verhuurder hierop
aanspreken. Ondernemers kunnen ervoor zorgen
dat hun eigen personeel op afstand parkeert
waardoor de bezoekersstalling voor de winkel
niet onnodig bezet is. Bewoners zouden ervoor
moeten zorgen dat hun fietsen inpandig gestald
zijn of anders op een locatie waar dat verantwoord is. Van dit samen doen zijn inmiddels
mooie voorbeelden die breed zullen worden
uitgedragen, bijvoorbeeld:
Een verhuurder van studentenkamers heeft
ervoor gezorgd dat aan fietsen het nummer
van de gehuurde kamer is bevestigd. Iedere
fiets heeft een vaste stallingplek toegewezen
gekregen. Verhuurder controleert zelf regelmatig
of de huurders zich aan deze regels houden.
In het huurcontract staat aangegeven dat men
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conform moet handelen. Dit initiatief is simpel.
Een andere verhuurder biedt zijn huurders een
abonnement op de fietsenstalling bij het centraal
station.
Ook een mooi voorbeeld is die van SWAP, de
verhuurder van de fiets met de blauwe banden.
SWAP onderkent dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van fout geparkeerde
fietsen en weesfietsen. Tevens ligt het aandeel
gestolen SWAP fietsen in Maastricht erg hoog.
Dat heeft SWAP doen besluiten om een ‘’citysweep’’ te organiseren. Deze “citysweep” houdt in
dat men met draadloze scanners alle swapfietsen
af gaat en controleert op de status. Een groot deel
heeft de status vermist, verloren of verlaten. Deze
worden meegenomen, net als zwaar beschadigde
en onbruikbare swapfietsen. Deze sweep wordt
maandelijks gedaan waarbij het streven is om
rond de 50 fietsen op deze wijze te ruimen.
Centrummanagement Maastricht heeft stuur
hangers gemaakt die aan ondernemers op
aanvraag worden verstrekt. Deze stuurhangers
worden aan fout of hinderlijk geparkeerde fietsen
gehangen met het vriendelijke verzoek de fiets
elders neer te zetten.

Actielijn 9
Komende periode vaker ruimen van
weesfietsen en wrakken
Voorstel is om meer budget vrij te maken voor
het vaker ruimen op weesfietsen en wrakken
zodat de beschikbare stallingscapaciteit door
de juiste doelgroep gebruikt wordt. Voor de
huidige coalitieperiode zal het vaker ruimen zich
concentreren op de locaties waar nu sprake is van
“fietsendump”. Ook bij de locaties uit bijlage 2
(pagina 47) waar bijvoorbeeld rekken worden
omgezet in vakken is het extra ruimen van weesfietsen en wrakken tijdens ombouw noodzakelijk.

Actielijn 10
Onderzoek wat handhaving op grond van
de APV zou kunnen inhouden
Op grond van de APV, artikel 5.1.12 kan gehandhaafd
worden op onderstaande fietsen.
Artikel 5.1.12
Het is verboden op of aan de weg fietsen of bromfietsen
te parkeren:
a. op zodanige wijze voor of tegen een gebouw, dat daardoor
voor een bewoner of gebruiker van dat gebouw de toegang
of het uitzicht wordt belemmerd,

Het samen doen zal verder worden versterkt.
Een mooi voorbeeld doet volgen!

b. op zodanige wijze op een voetpad of trottoir, dat daardoor
de doorgang wordt gehinderd of belemmerd,
c. op zodanige wijze dat daardoor het in- en uitstappen bij bus,

Actielijn 8
Onderzoek grootschalige inpandige
stalling Markt/Vrijthof/Mosae Forum

taxi of gehandicaptenplaats gehinderd of belemmerd wordt,
d. op zodanige wijze dat daardoor de functie van straatmeubilair
gehinderd of belemmerd word, of
e. tegen monumenten of gedenktekens.

De opties voor de bouw van een grote inpandige
stalling (met o.a. een servicepunt en toiletten)
bij de Entre Deux en de mogelijkheden voor een
fietsenstalling bij Mosae Forum (zijde Gubbelstraat) worden verder uitgezocht. Omdat deze
plannen zich nog in een eerste verkennende fase
bevinden, zal hierover via separate besluitvorming
worden besloten.
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Maar het is in de praktijk lastig te besluiten wat
hier nu precies onder valt. Het letterlijk nemen
van deze tekst zou betekenen dat de inzet van
fietshandhaving ver boven de beschikbare
budgetten zou uitkomen. Handhaving treedt
nu alleen op als er sprake is van een gevaarlijke
situatie, vaak naar aanleiding van een melding.
Komende periode zal geprobeerd worden meer
grip te krijgen op de impact van bovenstaande op
de inzet van handhaving en de eventuele consequenties hiervan. De insteek is (vooralsnog) geen
toename van de inzet van handhaving.

Met dit actieplan stellen we dan ook voor om
allereerst de stallingscapaciteit in de stad op orde
te brengen. Hierbij zal ook coachend worden
opgetreden om fietsers te wijzen op de juiste
manier van stallen. In een later stadium kan,
indien noodzakelijk, de discussie over extra inzet
van fietshandhaving met bijbehorende financiële
gevolgen worden herstart.

Actielijn 11
Onderzoek mogelijkheden handhaving bij
(studenten)woningen
Zoals in paragraaf 4.4 omschreven is het nauwelijks mogelijk te kunnen handhaven op het
fietsparkeren bij (studenten) woningen. Omdat
het fietsparkeren bij deze woningen tot de nodige
irritatie leidt, zullen we een andere oplossing
moeten vinden.
Er zijn zeker ook goede initiatieven te vinden.
Door deze initiatieven breed uit te dragen, zal
er meer bewustwording ontstaan. Samen met
de Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht
(VEBM), de University Maastricht, Zuyd Hogeschool en andere partijen zal een samenwerkingsverband worden aangegaan om dit probleem
onder de aandacht te brengen. Mogelijk kan
sociale druk worden uitgeoefend door bewustwording en het meedenken in oplossingen. Dit
komt de leefbaarheid en de acceptatie in de stad
ten aanzien van studenten ten goede.

Actielijn 12
Een meer integrale aanpak van fiets
parkeren, handhaving en fietsdiefstal
Komende periode zal de samenwerking tussen
de beleidsafdeling, handhaving en politie verder
worden geïntensiveerd zodat (preventieve) maatregelen eerder en efficiënter genomen kunnen
worden.

5.2 Monitoring en evaluatie
Het is lastig in te schatten of het haalbaar is om
alle genoemde zaken in dit actieplan tijdens de
huidige coalitieperiode uit te voeren. De ene
locatie of actielijn is makkelijker realiseerbaar
dan de andere. Dat kan te maken hebben met
draagvlak maar ook bijvoorbeeld met inpassingsvraagstukken. Ook zijn er altijd onvoorziene
zaken. Er zal voortdurend monitoring plaatsvinden op de voortgang. Halfjaarlijks zal een
evaluatie worden uitgevoerd en gerapporteerd.
Op basis hiervan zal een advies worden afgegeven
om te kunnen bijschakelen indien nodig.

5.3 Volgende coalitieperiode
Aan het einde van de huidige coalitieperiode
zal de balans worden opgemaakt en de wensen
voor de volgende coalitieperiode ten aanzien van
fietsparkeren worden daarbij in beeld gebracht.
Ten aanzien van de grootschalige zoeklocaties
zal eveneens de balans worden opgemaakt. Waar
staan we? En hoe ontwikkelt zich het fietsgebruik
en het uiterlijk hiervan? Wat betekent dit voor de
stallingsmogelijkheden?
Het actieplan fietsparkeren is namelijk niet
klaar als er stallingruimte is bijgebouwd en de
voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. Er
moet continu in de gaten gehouden worden of
het aanbod nog steeds goed is afgestemd op
het gebruik. Nieuwe behoeftes moeten worden
onderkend en mogelijk moeten bepaalde
keuzes worden teruggedraaid of bijgesteld. Er
zal kritisch gekeken dienen te worden naar de
behaalde resultaten. Daarbij hoort ook de evaluatie van de communicatietrajecten, de betrokkenheid van onze partners, de ervaringen van
de bewoners, ondernemers en andere betrokken
partijen, de inzet van fietshandhaving en het
voorkomen van fietsdiefstal.
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Bijlagen

1.a

Fietstellingen - losgeplaatste fietsen (west)

DO 16 u

VR 10 u

ZA 11 u

MA 22 u

DI 13 u

GEM.

Achter de Comedie

6

26

6

6

19

13

Boschstraat

64

63

84

105

51

73

Bougogneplein

44

48

61

86

41

56

Dominicanerplein

57

14

15

6

35

25

Ezelmarkt

6

14

1

4

29

11

Grote Staat

15

16

4

2

5

8

Gubbelstraat

39

14

20

14

22

22

Heggenstraat

36

12

11

24

16

20

Helmstraat

17

16

13

17

17

16

Heilige Geest

35

9

50

53

47

39

Hoenderstraat

93

24

42

66

24

50

Jodenstroot

44

5

38

52

50

38

Keizer Karelplein

32

44

6

28

39

30

Kesselkade

42

3

13

3

12

15

Kleine Staat

0

18

0

0

7

5

La Barakken

52

54

71

70

51

60

Leliestraat

2

12

10

24

12

12

Maaspromenade

0

18

6

4

1

6

Maastrichter Burgstraat

51

22

32

11

35

30

Mariastraat

28

29

20

7

10

19

Markt

150

247

142

194

111

169

Minckelerstraat

19

16

10

22

9

15

Mosae Forum

28

13

16

25

20

20

Nieuwstraat

24

9

27

24

16

20

O.L. Vrouweplein

40

24

13

41

33

30

Sint Amorsplein

28

36

26

30

58

36

Sint Jacobstraat

16

9

1

1

5

6

Sint Pieterstraat

16

6

7

12

2

9

Sporenstraat

79

84

118

89

75

89

Tongersestraat

33

62

6

14

83

40

Vissersmaas

28

15

5

12

7

13

Vijfharingenstraat

16

3

17

15

17

14

Vrijthof

149

76

46

84

122

95

1217

980

825

1087

1009

1024

* Straten met minder dan 5
fietsen zijn uit de tabel gelaten.
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1.b

Fietstellingen - losgeplaatste fietsen (oost)

DO 16 u

VR 10 u

ZA 11 u

MA 22 u

DI 13 u

GEM.

7

8

21

3

6

9

Alexander Battalaan

129

98

109

105

115

111

Avenue Ceramique

5

3

0

0

17

5

Bourgognestraat

44

48

61

86

41

56

Coversplein

12

4

7

7

6

7

Hoge Barakken

5

5

9

3

7

6

Hoogbrugstraat

55

24

37

43

31

38

Parallelweg

13

4

7

0

12

7

Rechstraat

47

39

48

51

32

43

Sint Maartenslaan

49

37

49

44

30

42

Spoorweglaan

43

9

37

45

8

28

Stationsplein

79

84

118

89

75

89

Stationsstraat

35

4

17

14

10

16

Stenenwal

21

13

21

9

11

15

Wilhelminasingel

63

52

60

75

71

64

Wycker Burgstraat

77

56

62

59

61

63

Wycker Grachtstraat

73

53

80

63

50

64

Wycker Heidenstraat

8

8

7

5

7

7

765

549

750

701

579

670

Akerstraat
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2

Fietslocaties

Over onderstaande locaties is afgelopen maanden met meerdere belanghebbenden
gesproken en is samen een eerste oplossingsrichting verkend. Het kan zijn dat hier
nog locaties aan worden toegevoegd of worden weggestreept.

• Hoek Markt/ Grote Gracht
(bij Zeeman)
• Hoek Apostelengang
(Hoogfrankrijk)
• Hoek Kommel
• Bogaardenstraat
• Batterijstraat
• Capucijnenstraat
• Rechtstraat
• Wijcker Pastoorstraat
• Alexander Batttalaan
• Sint Maartenslaan
• Sint Jacob straat
• Wijcker Brugstraat
• Wijcker Grachtstraat
• Hoogbrugstraat
• Lage barakken
• Ezelmarkt
• Ruiterij
• Hoenderstraat
• Bourgognestraat
• Kesselskade (hoek Hoenderstraat)
• Calvariestraat
• Tongersestraat
• Papenstraat
• Brusselsestraat
• Sint Pieterstraat
• Sint Catharinastraat
• Abtstraat
• Herbenusstraat
• Amorsplein
• Grote Gracht
• Statensingel
• Dominicanerplein
• Heggenstraat
• Sporenstraat
• Mickelersstraat
• Vijfharingenstraat
• Breulingstraat
• Achter de Comedie (Bonbonniere)
• Kapoenstraat
• Sint Pieterskade

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achter de Molens
Stenen Brug, bij St Pieterstraat
Bredestraat
Hoogbrugplein / straat
Parallelweg/Spoorweglaan
Meerssenerweg / achterzijde
station
Oeverwal
Brusselsepoort (winkelcentrum)
Stenen wal
Corversplein
Plein 1992
Boschstraat
Wilhelminasingel
Bourgognestraat
Mariastraat
Parallelweg/Coclersstraat
Turennestraat
Louis Loyensstraat
Raamstraat
Eburonenstraat
Mockstraat
Theodoor Schaepkensstraat
Antoon Lipkensstraat
Misericordestraat

FIETSPARKEERRING
VERBETERINGEN

• Markt (bewaakte stalling en
op het plein)
• Vrijthof (ondergrondse stalling
en bovengronds)
• Keizer Karel Plein
TE ONDERZOEKEN NIEUWE

LOCATIES FIETSPARKEERRING

• Mosae Forum (nabij jumbo/
Kruidvat)
• Gubbelstraat
• Entre Deux
AANPAK HOTSPOTS 2019/2020

• Kattenstraat
• Helmstraat
SPHINXONTWIKKELINGEN

• Muziekgieterij
• Lindenkruis
• Maagdendries

UNIVERSITEITSGEBOUWEN /
HOGE SCHOOL ZUYD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grote Gracht
Herdenkingsplein
Minderbroedersberg
Bouillonstraat
Lenculenstraat
Sint Jacobstraat
Tongersestraat
Academieplein
Bonnefantenstraat
Nieuwenhofstraat
Franciscus Romanusweg

47

Colofon
Het fietsparkeerplan is opgesteld in samenwerking met
verschillende belanghebbenden (o.a. Arriva, Fietsersbond,
buurtplatforms, ondernemers, Samen Onbeperkt, Maastricht
Bereikbaar, University Maastricht, Zuyd Hogeschool,
studentenverenigingen, stadsbeheer, Katholieke Bond van
Ouderen (KBO), Samenwerking Bewoners-Ondernemers-
Studenten (BOS), Koninklijk Horeca Maastricht/Heuvelland,
Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM),
deelfietssysteem SWAP en overige belangstellenden.
Uitgave
Gemeente Maastricht, augustus 2020
Fotografie
Fred Berghmans, Philip Driessen,
		
Aron Nijs, Paul van der Veer
Illustraties en kaarten Zuiderlicht
Vormgeving
Zuiderlicht
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