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Reactie van STIP op de voorstellen van de Fietsersbond 
 
 
Hartelijk dank voor je constructieve ideeën. STIP gaat graag in gesprek met je over 
deze ideeën en andere fietserszaken. Wanneer komt jullie goed uit? 

Om alvast kort inhoudelijk op je ideeën in te gaan: 
 
STIP wil vooral genoeg goede gratis stallingen. De bovengrondse stalling is op dit 
moment niet erg aantrekkelijk. Bovendien zorgt de tijdelijke situatie met de trap 
ervoor dat mensen die in de ondergrondse stalling komen terwijl deze vol is, toch 
hun fiets ondergronds buiten de rekken stallen. STIP is huiverig over meer 
handhaven dan nodig voor de veiligheid omdat het zeer ongastvrij is om mensen 
hun fiets bij het fietsdepot haaglanden op te laten halen. Daarom is de lange 
termijn oplossing in ieder geval zorgen voor een aantrekkelijke 3e fietsenstalling om 
zo voldoende capaciteit te hebben. 
 
1. betalen in een deel van de stalling betekent dat er altijd wel plek is voor mensen 
die veilig hun fiets willen stallen 
STIP wil dat iedereen die met de fiets wil reizen deze ook in een goede stalling gratis 
bij het station kan parkeren. De bewaakte betaalde stalling zien wij als een extra 
service die niet ten koste mag gaan aan fietsers die niet kunnen of willen betalen 
voor stalling. 
 
2. betalen na de tweede dag, betekent dat je de fietsen die gratis gestald worden 
zonder met OV te gaan grotendeels kwijt bent. 
Als er al betaald moet worden met een gratis eerste termijn lijkt STIP het logischer 
dat deze op 72 uur gesteld wordt. Zo kunnen Delftenaren die een weekend weggaan 
met de trein er zeker van zijn dat hun fiets gedurende die tijd veilig is.  
 
3. onontkoombaar is het aantal stallingsplaatsen uit te breiden tot de circa 13.000 
waar eerdere behoeftenramingen op uit kwamen 
Dit gaat over de raming uit 2012: http://tinyurl.com/nrhcoke 
Hieruit blijkt dat er 10939 stallingen nodig zijn met uiterste waarden op 9200-
13000 

4. betere bewegwijzering (vakken beter nummeren) binnen de stalling 
De elektronische aanduiding van het aantal vrije plaatsen vindt STIP al een hele 
verbetering. Elke stalling heeft een nummer en een rijnummer. Mij lijken die 
duidelijk, dus ik hoor graag wat er dan precies onduidelijk is. Of gaat dit over het 
gebrek aan nummering in de bovengrondse stalling? 
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