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Betreft: schriftelijke vragen over ‘oplossen hinder gestalde fietsen’ 
 
Geacht college, 
 
In onze gemeente zetten we ons in om met schone, slimme en duurzame oplossingen een optimaal 
bereikbare stad te zijn. De fiets speelt daarin een belangrijke rol. Een goede fietsinfrastructuur 
stimuleert het (veilig) gebruik van de fiets. Een onderdeel van een goede infrastructuur is voldoende 
stallingsmogelijkheden. In dichtbebouwde wijken, zoals onze binnenstad, zijn niet altijd voldoende 
veilige stallingsmogelijkheden aanwezig (zie foto 1).  
 
Ondanks de stallingsmogelijkheden in de fietsenkelders in de Kerkstraat, onder het station, bij 
bedrijfen en mensen thuis en binnenkort op het GZG-terrein, blijft er behoefte om fietsen op straat 
te stallen. Echter, op een aantal plekken kan dit tot een onveilige situatie leiden. Trottoirs worden 
bijvoorbeeld over de volle breedte gevuld worden met fietsen, waardoor mensen moeten uitwijken 
naar de rijbaan van fiets en/of auto om de weg wandelend of met rolstoel te vervolgen. Met name 
voor minder valide mensen, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die met een kinderwagen lopen, 
levert dit een hinderlijke en onveilige situatie op.  
 
’s-Hertogenbosch is niet de enige gemeente die met deze problematiek te maken heeft. Enkele 
steden, zoals Rotterdam en Den Haag, hebben een maatregel gevonden waarbij ze, samen met 
bewoners zoeken naar een oplossing voor stallingsproblemen in de eigen straat. Deze maatregel is 
de fietsvlonder (zie foto 2).  
 
Een fietsvlonder is een fietsparkeerplaats die bij de gemeente aangevraagd kan worden. Het bestaat 
uit een houten vlonder met vier fietsbeugels met plaats voor acht fietsen. Deze fietsvlonder kan door 
bewoners bij de gemeente voor de duur van bijvoorbeeld drie maanden worden aangevraagd. 
Gedurende die drie maanden wordt deze vlonder op een parkeervak geplaatst. Hiermee wordt de 
stallingsmogelijkheden van fietsen op een specifieke locatie tijdelijk vergroot. Tijdens deze periode 
wordt samen met de buurt bepaald of er voldoende draagvlak is voor een permanente 
fietsenstalling. Het is daarmee een soort living lab. Bij geen ernstige bezwaren kan de gemeente 
vervolgens overgaan tot het aanleggen of het mogelijk maken van een permanente 
stallingsvoorziening. Na de proefperiode verhuist de fietsvlonder naar een andere straat, waarvoor 
een aanvraag is gedaan. 
 
De fietsvlonder heeft zich bewezen in enkele steden en is een redelijk eenvoudige maatregel om, 
samen met bewoners en bedrijven, de problematiek van gestalde fietsen op specifieke plekken op 
een duurzame en vernieuwende manier op te lossen. Hiermee werken we aan een plezierige, veilige 
en bereikbare leefomgeving. 
  

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/fietsvlonders-geplaatst-in-segbroek-en-scheveningen.htm


D66 ziet daarom ook voor onze gemeente kansen voor de fietsvlonder: 
 

1. Bent u bekend met de fietsvlonder als eenvoudige oplossing om het wildparkeren van fietsen 
(o.a. in de binnenstad) tegen te gaan? 

2. Bent u bereid om op enkele plaatsen, samen met inwoners en ondernemers, een pilot te 
starten om de fietsvlonders in onze gemeente te testen? 

3. Zo nee, bent u bereid andere mogelijkheden te onderzoeken om de fietsparkeerdruk in de 
(binnen)stad te verlichten 

 
Namens de fractie van D66 ‘s-Hertogenbosch, 
 
Geert Verbruggen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto 1. Hinder gestalde fietsen. 
 
 
 
 
 
 



  
Foto 2. Fietsvlonder (bron: gemeente Rotterdam).  


