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Algemeen
De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland, opgericht in 1975, met
bijna 33.000 leden. De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers.
De fietsersbond wil:
• De kwaliteit van fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de
veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets en de dienstverlening
aan fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;
• Meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als
in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).
Fietsersbond afdeling Utrecht
De afdeling Utrecht had eind 2013 1.954 leden, dat zijn er behoorlijk wat minder dan een jaar eerder
(47 erbij en 124 eraf). De afdeling Utrecht heeft twee onderafdelingen, namelijk Utrecht(stad) met
1.754 leden en Nieuwegein met 200 leden. Enigszins merkwaardig is dat de gemeente Wijk bij Duurstede deel ook deel is van de onderafdeling Utrecht. In dit jaarverslag wordt alleen verslag gedaan
van Utrecht-stad.
Dit verslag heeft als doel om onze activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar helder weer te geven. Het is een verantwoording van de activiteiten die zijn uitgevoerd. Dit verslag in met medewerking
van veel actieve leden geschreven.
Bestuur Afdeling Utrecht
Het huidige bestuur was heel stabiel, sinds oktober 2010 functioneren we in de volgende samenstelling:
Bert Warmelink (voorzitter)
Theo Lieverse (secretaris/penningmeester)
Moniek Stokvis (vrijwilligerscoördinator)
Ria Glas (politieke contacten)
Daar komt nu een einde aan, slechts twee bestuursleden zijn herkiesbaar. Voor meer informatie zie
de agenda van de Algemene ledenvergadering.
Het bestuur heeft in 2013 acht keer vergaderd.

Fietsersbond Utrecht & leden
Actieve leden
Er staan 38 mensen op de maillijst van actieve leden. Dat wil overigens niet zeggen dat die allemaal
ook feitelijk actief zijn. Daarnaast zijn er ook nog 70 bezorgers van de Doortrapper en ongeveer 20 leden die elk jaar weer meedoen aan de fietsverlichtingsactie.
Het afdelingsoverleg (AO) is zeven keer bijeengeweest om te praten over verschillende onderwerpen,
die hierna inhoudelijk nog aan de orde zullen komen. Gemiddeld waren er acht personen bij het afdelingsoverleg.
Communicatie
Begin 2013 stond de communicatie van de afdeling prominent op de agenda. De aanleiding hiervoor
was dat eind 2013 drie redactieleden van de Doortrapper hadden aangegeven dat ze stopten met hun
werkzaamheden. Er is toen een werkgroep communicatie in het leven geroepen. Als eerste wapenfeit
presenteerde deze werkgroep een communicatieplan. Belangrijkste onderdelen van dit plan waren om
de nieuwsbrief en de website een prominentere plek te geven in de communicatie. De Doortrapper
zou op termijn moeten verdwijnen.
Inmiddels kunnen we stellen dat de digitale nieuwsbrief een succes is. Hij verschijnt elke maand, begin 2013 waren er 1.060 abonnees en aan het eind van het jaar is gestegen naar 1.215 adressen.
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Daarnaast krijgen 15 leden de nieuwsbrief op papier. De website wordt minder ingezet als communicatiemiddel. De Doortrapper is alleen in oktober 2013 verschenen.
Elk kwartaal krijgen de nieuwe leden en leden die naar Utrecht zijn verhuisd een welkomsbericht,
waarin ze informatie krijgen over de werkwijze van de afdeling.
Archief
Het archief van de landelijke vereniging bevindt zich sinds 1996 in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. In 2014 is afgesproken dat ook het meest recente archief
van de landelijke vereniging naar het IISG zal gaan.
In 2012 is een start gemaakt met het veiligstellen van het archief van de afdeling Utrecht. In 2013 is
het verzamelen van de verspreide stukken voltooid.
Verzameld en geïnventariseerd zijn de volgende papieren en digitale archieven van:
• de secretarissen (achtereenvolgens Bé Beurs, Constant Coolsma, Jan van Embden, Hans
Donck, Theo Lieverse);
• de penningmeester;
• de afdelingsmedewerker Jan van der Horst;
• de nummers van het afdelingsblad De Doortrapper.
Het papieren archief van de afdeling Utrecht tot 2006 zal overgebracht worden naar Het Utrechts Archief (HUA) aan de Alexander Numankade. Daar is het voor iedereen toegankelijk. Het papieren en
digitale archief vanaf 2006 zal over een paar jaar naar Het Utrecht Archief overgebracht worden.
Nieuwjaarsborrel
Op 16 januari 2013 troffen we in het buurthuis In de 3 Krone, aan de Oudegracht allerlei fietsliefhebbers op de nieuwjaarsborrel van onze afdeling. Verschillende gemeenteraadsleden, van een groot
aantal fracties, nipten van drankjes en wisselden ervaringen en plannen met activo’s uit. Zowel oude
knarren als nieuwe leden vermaakten zich fietsologisch bij drankje en knabbel. Toen greep voorzitter
Bert Warmelink in, sprong zelfs zonder bloeddoping op een stoel en sprak ons studentikoos toe. Hij
dankte Bart Horeman, scheidend hoofdredacteur van de Doortrapper, voor al zijn mooie edities sinds
2007. Daarna hield Hans Metz een boeiende presentatie over zijn vereniging De Wereldfietser, voor
fietstochten overal op de aardbol en zelfs in Utrecht. Nog lang bleef het gezellig onrustig, tot romantische salsadansers de zaal op ons veroverden en we afdropen door de barre vrieskou.
Algemene leden vergadering
Op 22 mei hielden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, alle leden zijn daarvoor met een
flyer voor uitgenodigd. Dat begon met een kort huishoudelijk deel waarin de jaarstukken werden vastgesteld en het bestuur werd herkozen.
De hoofdmoot van de avond bestond uit een presentatie door Marten Westeneng. Hij is stadsgeograaf
en heeft voor zijn masterscriptie onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en sociale veiligheid
van oudere fietsers. Hoe fietsers veiligheid ervaren, hangt af van een groot aantal factoren, zoals leeftijd, bekendheid met de route, het type fiets en de weersomstandigheden. Voor het onderzoek hebben
twaalf ouderen uit Utrecht en Houten drie dagen lang een verplaatsingsdagboek bijgehouden. Vervolgens zijn ze geïnterviewd, waarbij ze onder andere foto’s van verkeerssituaties moesten beschrijven.
Er zijn twee manieren waarop ouderen met beleefde onveiligheid omgaan. Enerzijds door ‘versterken’,
bijvoorbeeld door meer aandacht te richten op andere verkeersdeelnemers (meer afstand houden) of
door meer aandacht te richten op de rijtaak (achter elkaar fietsen). En anderzijds door ‘verzwakken’,
bijvoorbeeld door tijdens de spits een andere route te kiezen of bij slecht weer de bus te nemen in
plaats van de fiets.
De bijeenkomst werd afgesloten met bier, wijn, frisdrank en nootjes.

Fietsersbond Utrecht & Publiek
Fietsverlichtingsactie
Op 5 en 12 oktober hebben we weer de jaarlijkse fietsverlichtingsactie gedaan. De weergoden waren
met ons, de eerst dag was zonnig en bijna 20°. De tweede zaterdag was het iets kouder (16°) en bewolkt. Maar als je bedenkt dat het vrijdag de hele middag en avond heeft geregend en zondag ook de
hele dag, dan hebben we het bijzonder getroffen met het weer.
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Dit goede weer komt ook tot uitdrukking in het aantal verlichting dat we hebben gerepareerd. Dit jaar
waren dat er 83, dat is bijna 50% meer dan vorig jaar (56). Het aantal bonnen dat we hebben uitgedeeld is ook toegenomen, van 115 naar 132. Dat wil zeggen dat van de personen die een bon hebben
gekregen, van 63% ook daadwerkelijk de verlichting is gerepareerd.
Hoewel de reparaties gratis zijn hebben we toch nog € 80 ontvangen aan vrijwillige bijdragen. En
daarnaast hebben we ook nog koekjes, kersenbonbons en mandarijnen gekregen. En ook hebben we
weer subsidie van de gemeente gekregen.
Dit alles dankzij de inzet van 15 mannen en vrouwen, 7 voor de promotie en 8 voor de reparatie. Een
flink deel daarvan is twee dagen in actie gekomen. Heel plezierig was, toen bleek dat Atte er de
tweede zaterdag helaas niet bij kon zijn, de gaten in het rooster meer dan opgevuld werden door de
andere monteurs, fantastisch was dat.
Buurtcontactpersonen netwerk
Uit de enquête gehouden onder leden van onze afdeling (zomer 2012) is gebleken dat er belangstelling is voor het aanstellen van buurtcontactpersonen. Deze zouden een signalerende functie (of
een nog actievere rol) kunnen hebben bij verbeterpunten in de wijk. Een negental personen geeft in
de enquête aan misschien wel buurtcontactpersoon te willen zijn. Ongeveer de helft hiervan is (inmiddels) actief lid bij de afdeling.
In oktober 2012 wordt de enquête in het afdelingsoverleg besproken en wordt besloten een buurtcontactpersonen netwerk op te zetten. Niet iedereen in het overleg is positief over het plan en ook de precieze invulling van de rol ligt nog ter discussie. Op 13 januari 2013 worden de potentiële buurtcontactpersonen uitgenodigd voor een startersbijeenkomst. Deze is geen succes; de opkomst is minimaal. Bij
het overleg van april 2013 wordt besloten om nogmaals poging te doen om het netwerk vlot te trekken. Marjolein Terpstra, zelf potentieel buurtcontactpersoon, zal op wat meer informele wijze de overige belangstellenden benaderen. Hier is het echter niet van gekomen.
Leidseweg
In 2013 heeft de gemeente Utrecht – eindelijk – een besluit genomen over de herinrichting van de
Leidseweg. De Leidseweg is onderdeel van de blauwe hoofdfietsroute tussen Leidsche Rijn en het
Centraal Station (en via het Ledig Erf en de Galgenwaard door naar de Uithof). De Leidseweg is het
deel van de route dat loopt vanaf de Pijperlaan in Oog in Al, via de Muntbrug naar het Westplein aan
de achterkant van het Centraal Station. In de figuur is de Leidseweg omcirkeld.

De gemeente heeft besloten om de Leidseweg in te richten conform de eisen voor een hoofdfietsroute: de weg wordt ingericht als fietsstraat, waarbij de auto te gast is en de klinkers worden vervangen door asfalt. De Fietsersbond ondersteunt deze keuze van harte. Belangrijke voordelen van asfalt
is het comfort en het bevriest minder snel dan klinkers. Verbreding van de smalle Muntbrug maakt helaas nog geen deel uit van het plan, omdat de gemeente daarvan (nog) geen beheerder is.
Bewoners van de Leidseweg protesteren tegen het asfalteren van de weg, omdat zij de historische
uitstraling van de weg belangrijk vinden en bang zijn dat de veiligheid verslechtert. We hebben in gesprekken met de gemeente en de bewoners ons standpunt toegelicht.
Begin 2014 heeft de gemeente in een informatieavond de plannen toegelicht en gevraagd om reacties
op 3 hoofdvragen: wilt u asfalt of klinkers, wilt u één of twee zogenaamde rijlopers en wilt u bomen
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aan de kant van het water. De Fietsersbond in een uitgebreide brief geantwoord dat ze een sterke
voorkeur heeft voor asfalt, voldoende breedte en daarom ook geen bomen.

Fietsersbond & gemeente Utrecht
Overleg wethouder
In het jaarverslag over 2012 meldden we, een beetje teleurgesteld, dat de wethouder Verkeer, Frits
Lintmeijer, in dat verslagjaar geen behoefte had aan overleg met de Fietsersbond. Dat was in 2013
gelukkig anders. Nog afgezien van een aantal incidentele contacten vond op 15 oktober 2013 een
overleg tussen wethouder en de fietscoördinator van de gemeente enerzijds en een delegatie van het
afdelingsbestuur anderzijds, plaats waarin de volgende onderwerpen de revue passeerden:
1. Handhaven ten aanzien van hinderlijk geparkeerde fietsen in relatie tot het fietsparkeerbeleid;
2. Meer specifiek: fietsstallen bij de Stadsschouwburg;
3. Afstemming verkeerslichten;
4. Brommers/scooters op de rijbaan;
5. Afwikkeling meldingen fietsmeldpunt fietsersbond.
We hopen in 2014 wederom op periodiek overleg met de wethouder, wie dat na de verkiezingen van
maart 2014 ook moge worden. Met de gemeentelijke fietscoördinator zal in 2014 eens per kwartaal
overleg plaatsvinden.
Gladheidsbestrijding
Na lang aandringen van onze kant ging de gemeente eind 2012 over op de aanschaf van sneeuwborstels om de fietspaden effectiever sneeuwvrij te maken. Helaas konden de borstels niet in één keer
worden geleverd, waardoor er (vermoedelijk) slechts twee voertuigen met borstels waren uitgerust
toen het op 15 januari 2013 begon te sneeuwen. Desondanks ontvingen we enthousiaste reacties van
fietsers, die meldden dat de fietspaden er schoon bij lagen. Dit was opmerkelijk, gezien de vele klachten van voorgaande jaren. Of de positieve respons te danken was aan de twee ingezette borstels of
aan toevallig gunstige weersomstandigheden (snel ingezette dooi?), konden we op dat moment niet
goed vaststellen.
Inmiddels zijn de strooiwagens voor de fietspaden uitgerust met borstels. In de winter van 2013/2014
heeft het echter nauwelijks gesneeuwd en daarom wachten we nog steeds op de eerste echte proef
voor de nieuwe borstelmethode. De verwachting is dat de nieuwe borstels een groot deel van de
klachten over gladheid zullen wegnemen, waarna we ons op de details van de strooiroutes kunnen
concentreren.
Fietsbrug Leidsche Rijn
Begin 2011 heeft het college een definitief besluit genomen om de brug over het Amsterdam- Rijnkanaal aan te leggen. Sommigen zullen dan denken dat die brug er eind 2012 toch wel zou liggen. Helaas is dat niet het geval. In mei 2012 heeft de Fietsersbond een uitvoerige reactie geschreven op de
aanlanding van de brug (de helling is te stijl) en de vervolgroute (niet ontworpen als hoofdfietsroute).
In het definitieve progamma van eisen, dat in september door de gemeenteraad is vastgesteld, is daar
enigszins aan te gemoed gekomen. De bouw echter laat nog even op zich wachten, in 2016 kunnen
we er over fietsen.(?)
In 2013 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de fietsbrug ter inzage gelegen. Wij hebben een
zienswijze ingediend. We zijn enthousiast over het plan, maar we willen een zo rustig mogelijke helling. Het bestemmingsplan is vastgesteld en de brug mocht ontworpen worden. Het eerste ontwerp is
in het najaar van 2013 gepresenteerd, we waren enthousiast op een paar puntjes na. Het leek bijvoorbeeld mogelijk om vanaf de brug rechtdoor de trap af te denderen want daar was geen hekje.
Die puntjes hebben we doorgegeven en het ontwerp is verbeterd.
De plannen voor de vervolgroute zijn definitief vastgesteld. Deze wordt in 2014 al aangelegd.
Fietsparkeren bij het nieuwe station
Op het stationsplein (Westzijde) voor het Beatrixtheater is in oktober 2011 gestart met de bouw van
een fietsenstalling met 4.200 betaalde plaatsen. Deze zal in het voorjaar van 2014 worden opgeleverd; er zijn een aantal vertragingen op getreden. Het goede nieuws is dat, in tegenstelling tot eerdere
berichten, het mogelijk blijft om in die stalling je fiets gratis te stallen, althans voor de eerste 24 uur.
Wil je je fiets daar langer kwijt, moet je betalen.
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Begin 2013 is het definitieve ontwerp vastgesteld voor de fietsenstalling aan de oostzijde van het station. Onder het stationsplein komt een fietsenstalling van drie etages met 12.500 plekken. Dat wordt
daarmee de grootste fietsenstalling ter wereld. Daar is de gemeente best trots op. Het duurt alleen
nog wel even voor de stalling klaar is; volgens planning een eerste deel in 2016 en het geheel in 2018.
Tot dan blijft het behelpen, met tijdelijke stallingen op het Smakkelaarsveld en het Westplein.
Fietsparkeren in de binnenstad.
Net als bij het fietsparkeren nabij het station was 2013 voor het fietsparkeren in de binnenstad een
jaar voor gemengde gevoelens. De stalling op het Vredenburg kwam gereed, en met tijdelijke stallingen op de Neude en de Mariaplaats werd de ergste nood gelenigd. Maar er blijft sprake van een ernstig tekort aan stallingsplaatsen, tot ergernis van fietsers en niet-fietsers. Mede gezien dat tekort
wekte het strikte handhavingsbeleid van de gemeente ten aanzien van ‘hinderlijk’ geplaatste fietsen
in de laatste maanden van het verslagjaar nogal wat irritatie. Verscheidene leden en niet-leden klaagden over onverhoeds weggehaalde rijwielen. De Utrechtse afdeling van de Fietsersbond overwoog
gerechtelijke stappen, en kaartte de kwestie aan bij politiek en ambtelijk verantwoordelijken. Inmiddels is het gemeentelijk beleid aangepast; er worden ‘rechtzetploegen’ ingezet, hetgeen meer lijkt bij
te dragen aan ordelijk fietsparkeren dan strikte handhaving. Waakzaamheid blijft geboden.
Fietsen in het stationsgebied
Het stationsgebied ligt al jaren op de schop en dat gaat ook nog jaren duren. Dat was voor de gemeente/Project Organisatie Stationsgebied reden om een overleg te starten met belangengroepen
over tijdelijke maatregelen in het stationsgebied. Dit overleg komt om de zes weken bij elkaar. Namens de Fietsersbond neemt Arjan Wijdeveld deel aan dat overleg. In de kaart hierna staan de projecten die daarbij aan de orde komen.
Tijdelijke maatregelen in het stationsgebied
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en Paardenveld
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/ Daalsetun-

Alternatieve routes binnenSmakkelaarsveld / Vreden-

Oversteek
Kanonstraat

Fietsroutes Oog in Al
(Fietsbrug & Kanaal-

Stationsstalling
Sijpesteijntun
Nieuw Hoog
nel & WestStationsstalling Catharijne
West
Oversteek
Mariaplaats
Fietspad en
Raknip Croeselaan
Fietspad busstation

Fietstunnel en fietspad van Zijst-
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Aantal punten die in 2013 veel aandacht hebben gekregen zijn o.a. de Daalsetunnel, het Paardenveld
en de inrichting van het Vredenburg.
Meldpunt fietsersbond
In het voorjaar 2013 is het vernieuwde meldpunt van de landelijke Fietsersbond van start gegaan.
Sterk punt daarvan is dat een melding direct wordt doorgegeven aan de wegbeheerder. Dat heeft uiteraard alleen nut als de wegbeheerder na de melding actie onderneemt. De gemeente Utrecht vindt
de meldingen uit allerlei meldpunten maar lastig. In het gesprek met de wethouder hebben we daar
aandacht voor gevraagd. De wethouder was echter van mening dat wij dat probleem maar moesten
oplossen. Vandaar dat we eind november een brief naar het college hebben gestuurd. In februari
2014 reageerde het college negatief, alleen als meldingen direct naar het meldingensysteem van de
gemeente worden gestuurd, kan de gemeente er iets mee doen.
Proef met fietsparkeervakken
Eind 2012 is er door de gemeente een proef gehouden met vijf fietsparkeervakken. In januari 2013 is
de evaluatie daarvan verschenen. De conclusie is dat de proef beperkt is geslaagd. De vakken op de
Neude oost en Stadhuisbrug worden opgeheven, de vakken op Neude west en St. Jacobsstraat blijven bestaan. Het vak in de Twijnstraat wordt aangepast. De twee belangrijkste aanpassingen zijn: de
fietsen worden schuin geplaatst waardoor er meer ruimte overblijft voor de voetganger en er worden
tussenschotjes geplaatst waardoor de fietsen niet meer kunnen omvallen. De vraag is wat na deze
aanpassingen nog het verschil (voordeel) is met de oude situatie.
Raadsinformatieavond
Twee keer per maand laat de gemeenteraad zich door burgers en organisaties informeren over hun
ideeën voor het beleid van de gemeente. Zodra daar iets aan de orde komt dat relevant is voor fietsers is Ria Glas daar namens de Fietsersbond te vinden. In 2013 is er wederom over een groot aantal
onderwerpen ingesproken o.a. over inrichting Paardenveld, bestemmingsplan Smakkelaarsveld en de
vervolgroute van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Fietsen stallen bij de schouwburg
In 2013 is een voor de gemeente geheel nieuw concept voor projectontwikkeling gestart waarbij belanghebbende burgers gaan uitdenken en bepalen hoe een project er gaat uitzien. Het eerste project
in Utrecht van deze vorm van actieve burgerparticipatie betrof de herinrichting van het Lucasbolwerk
ten behoeve van fietsparkeren. Dit project kreeg daarom de naam “Proeftuin”, waarmee bedoeld wordt
dat deze nieuwe vorm van participerende projectontwikkeling experimenteel is.
Deelnemers aan dit project zijn vertegenwoordigers van de schouwburg, studentenverenigingen, ondernemers, Comité Behoud Lucasbolwerk, Fietsersbond en de gemeente. Deze proeftuindeelnemers
zijn enthousiast begonnen en in het kort is het volgende besloten:
•
Rond het grasveld komen zelf ontworpen, fraai uitziende fietsklemmen, waaruit vastgeketende
fietsen gemakkelijk en zonder doorslijpen van het kettingslot te verwijderen zijn gewenst i.v.m.
evenementen of te lang geparkeerde fietsen.
•
Fietsen mogen maximaal 1 week geparkeerd worden met uitzondering van fietsen van aanwonenden.
•
Op dit kort-parkeren wordt gehandhaafd om te voorkomen dat de klemmen weer vollopen. Het
effect van de frequentie van handhaving wordt gemonitord voor een optimale kosten-efficiëntie.
Met deze maatregelen denkt de proeftuingroep dat het gebrek aan fietsparkeerplekken, de altijd volle
klemmen en de chaotische situatie met overal staande of liggende fietsen en wrakken, op is te lossen
en dat tevens de esthetische waarde van het Zocherpark beter beleefd kan worden.
De maatregelen worden medio 2014 ingevoerd.
Gemeenteraadsverkiezingen
In maart 2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad (geweest). Vier jaar geleden hebben
we een prijsvraag uitgeschreven voor politieke partijen: wie heeft het beste fietsprogramma? Dat was
op zich geslaagd maar de vraag was wel of het ook effect heeft gehad in de praktische politiek?
Vandaar dat we het deze keer anders hebben aangepakt. In het voorjaar is er een tienpuntenprogramma voor de fiets opgesteld. Uitgangspunten daarbij waren: de punten moeten concreet zijn en
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aansluiten bij de vele plannen die we de afgelopen jaren hebben gepubliceerd. Dat tienpuntenprogramma hebben we naar alle politieke partijen gestuurd zodat die het konden gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma.
Nadat de verkiezingsprogramma’s bekend waren gemaakt zijn die door een aantal leden op deze tienpunten beoordeeld. Deze beoordeling hebben we op de website en in de nieuwsbrief van februari
2014 gepubliceerd.
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Publicaties 2013
1. april Brommers op de rijbaan
Persberichten/Brieven
10 januari

Zienswijze bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne

11 januari

Zienswijze bestemmingsplan Smakkelaarsveld, Binnestad

16 januari

Persbericht onveilige rotonde Leidsche Rijn

28 maart

Persbericht brommers op de rijbaan

5 april

Bezwaarschrift tegen afsluiting Ringkade

8 april

Zienswijze Gezonde lucht voor Utrecht

7 mei

Zienswijze bestemmingsplan Fietsburg Amsterdam Rijnkanaal

27 augustus

Handhaven hinderlijk gestalde fietsen

9 september

Brommers op de rijbaan

25 oktober

Inspraak voorlopig ontwerp Sint Jacobsstraat (mail)

30 oktober

Reactie op aangepaste fietsparkeervak Twijnstraat (mail)

21 november

Betaalregime stalling Jaarbeursplein

27 november

Meldingen van het meldpunt
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