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Geachte meneer Schonewille, 
 
In uw brief die wij op 6 juli jl. ontvingen hebt u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over de 
fietsenstalling achter de HEMA. Ons antwoord is als volgt. 
 
Vraag 1:  

Heeft de gemeente bij de planning de medewerkers van de stalling betrokken en gebruik gemaakt van hun 
ervaring?  
 
Antwoord 
Bij de planning rond de herinrichting van de stalling is naast de civiele aannemer en de leverancier, ook 
Sallcon als beheerder van de stalling betrokken. 
  
Indien bedoeld wordt of de medewerkers van de stalling ook betrokken zijn bij de herinrichting en dus de 
aanschaf van de fietsenrekken, luidt het antwoord: 
 
Bij het ontwerp van de herinrichting zijn niet alleen Sallcon geconsulteerd, maar ook de grondeigenaar en de 
Fietsersbond. De aanbesteding van de fietsenrekken heeft plaatsgevonden op basis van de economisch 
meest voordelige aanbieding. Dat wil in dit geval zeggen: dat de aanschaf van de fietsenrekken niet alleen op 
prijs is aanbesteed maar ook op kwaliteit en het gebruikersgemak. Om de kwaliteits- en gebruikerscriteria te 
kwantificeren zijn de leveranciers gevraagd een proefopstelling te plaatsen in de stalling. Een viertal 
proefopstellingen zijn beoordeeld door medewerkers van Sallcon, de Fietsersbond en gebruikers van de 
stalling. Meer dan 100 gebruikers hebben hun voorkeur voor één van de proefopstellingen kenbaar gemaakt. 
Sallcon, Fietsersbond en veruit de meeste gebruikers hadden een voorkeur voor de inmiddels aangeschafte 
fietsenrekken. 
 
Vraag 2:  
Waarom heeft de gemeente niet gereageerd op diverse pogingen van het personeel om hier een, alles 
omvattende, oplossing voor te vinden? Zoals een veilige uitgang, die nu in de bocht van de weg zit!  
 
Antwoord: 
Tijdens de aanleg van de vernieuwde stalling bleek dat de in/uitgang niet voldeed aan de Coronamaatregelen. 
Er is daarom in overleg met Sallcon een tijdelijke uitgang gemaakt, zodat bezoekers van de stalling er aan 
één kant in kunnen en er aan de andere kant uit kunnen. Zodat zij elkaar niet hoeven te kruisen. De uitgang is 



niet ideaal en daarom ook tijdelijk. Voor zover bij ons bekend zijn er geen signalen dat het personeel om een 
allesomvattende oplossing heeft gevraagd. 
 
Vraag 3: 
Is er onderzoek gedaan op veiligheid, naar deze soort van installatie?  
 
Antwoord: 
In de aanbesteding zijn ook voorschriften opgenomen o.a. voor de kwaliteit, veiligheid en het 
onderhoudsniveau. Deze zijn gebaseerd op de voorschriften die Prorail stelt aan hun fietsenrekken die 
worden gebruikt bij de treinstations in Nederland. De huidige fietsenrekken voldoen aan alle gangbare 
voorschriften, zoals keurmerk FietsParKeur versie 1.0 van de stichting Fietsparkeur, ISO 9001, VCA-P, NEN-
EN1090 en SPC (door Prorail opgestelde productspecificaties). 
 
Vraag 4: 
Wat gaat de gemeente doen als mensen, die gewond zijn, aangifte doen?  
 
Antwoord: 
Aangifte of schadeclaims worden op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen. En worden dus door de 
verzekeringsmaatschappij beoordeeld en afgehandeld. Het stallen van fietsen is in alle fietsenstallingen op 
eigen risico. 
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