
Amendement

Amendement voor de vergadering van de raad van: 27 januari 2022

Agendanummer: 11

Onderwerp: Mobiliteitsplan, bewaakte fietsenstalling.

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Aan het voorgestelde besluit, beslispunt 1, wordt het volgende toegevoegd:
Met dien verstande dat

- In hoofdstuk 3.4 Fiets: waar liggen de kansen voor verbetering ? Het volgende 
wordt toegevoegd:
‘Maatregel 8a: onderzoek naar een bewaakte fietsenstalling bij het NS-
station.
De huidige fietsenstalling bij het NS-station is gevoelig voor diefstal en 
vernieling van fietsen en wordt in zijn algemeenheid niet als veilig 
gezien. Daarom willen wij samen met Prorail en andere betrokken 
partijen een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een bewaakte 
fietsenstalling. Het model dat daarvoor wordt gehanteerd in Teylingen 
(NS-station Sassenheim) zal hierin nadrukkelijk als optie worden 
meegenomen.’
en in hoofdstuk 3.7 Welke projecten ? Het volgende wordt toegevoegd:
Onder Nr. ‘8a’, onder Maatregelen ‘Onderzoek naar bewaakte fietsenstalling 
bij NS-station’, onder Projecten Nu (t/m 2025) ‘Onderzoek naar de 
haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling bij het NS-station’ en ‘Bij 
gebleken haalbaarheid het realiseren van een bewaakte fietsenstalling 
bij het NS-station’

Toelichting:
1) Zoals vermeld in Hoofdstuk 3.3 van het Mobiliteitsplan blijkt uit de analyse dat er te 
weinig bewaakte fietsenstallingen zijn. De grootste, nu onbewaakte, fietsenstalling 
bevindt zich bij het NS-station. Deze blijkt zeer gevoelig voor diefstal en vernieling van 
fietsen en andere daar gestalde tweewielers. 
2) Fysieke veiligheid is één van de 4 prioriteiten in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-
2023.Hieraan willen we invulling geven door o.a. focus op preventie, inzet op 
veiligheidsbeleving en toezicht en handhaving.

Met een bewaakte fietsenstalling bij het NS-station zal het gebruik van de fiets om het 
station te bereiken worden gestimuleerd en wordt concreet invulling gegeven aan het 
veiligheidsbeleid.
Derhalve stellen wij voor om een eerste stap te zetten om in deze behoefte te voorzien 
door middel van een haalbaarheidsonderzoek en bij een positieve uitkomst de realisatie 
als een project in het NU uit te voeren.
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In de HLT-gemeente Teylingen zal een dergelijke voorziening later dit jaar in gebruik 
worden genomen. De kennis en ervaring die daarmee is opgedaan kan hiervoor worden 
herbruikt.

Hillegom, 27 januari 2022

Namens de fractie(s) van

GroenLinks,
D. van Egmond
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