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Aan de leden van de gemeenteraad van Groningen 
 
betreft:  bezuiniging op bemensing fietsenstallingen 
 
       
   
       Groningen, 12 september 2012 
 
Dames en heren, 
 
Vóór de zomervakantie heeft het College u een brief gestuurd over de maatregelen om het 
Parkeerbedrijf weer financieel gezond te maken. Goed voor het parkeerbedrijf. Maar niet 
goed voor het fietsklimaat in Groningen! 
 
Toen ik na mijn zomervakantie op het station van Groningen uitstapte, realiseerde ik me 
weer eens hoe fijn het is dat er bij het station zo’n goede bemensing van de openbare 
fietsenstalling is. Dit is toch eigenlijk wel HET “fiets-visitekaartje” van de stad. Wat geeft 
het een vertrouwd gevoel dat er altijd mensen aanwezig zijn die de boel hier in de gaten 
houden, die zorgen dat de huisregels worden nageleefd, dat er geen chaos van 
scheefgeparkeerde fietsen ontstaat, dat je je er op alle momenten veilig voelt. Ja, die 
mensen zorgen eigenlijk voor een soort veilig huiskamergevoel. Een warm welkom dus. En 
dat is niet alleen voor de reiziger die per fiets naar huis of bestemming gaat, maar ook 
voor de niet-fietsende reiziger, die nu niet hoeft te struikelen over slordig geparkeerde 
fietsen.  
 
Maar juist nu dit alles zo goed loopt, dreigt dat weer te verdwijnen. En niet alleen een 
verschraling van de bemensing bij het station, ook in de andere openbare stallingen in de 
stad. Het goede gevoel bij de fietsenstallingen zal er niet meer zijn. 
 
De Fietsersbond Afdeling Groningen vindt deze bezuinigingen op fietsvoorzieningen een 
onzalige maatregel. Bezuinigingen bij het parkeerbedrijf: begrijpelijk. Maar mag dat dan 
misschien door te bezuinigen op voorzieningen voor de auto?  
En daarnaast: is het wel een echte bezuiniging als hierdoor mensen die niet zo stevig in de 
arbeidsmarkt staan, hun werk gaan verliezen? Dat is ook niet erg sociaal.  
Groningen Groen en Sociaal? 
 
Dames en heren raadsleden, wij verzoeken u om deze maatregel te herroepen, en de 
opdracht die u ooit aan het college hebt gegeven om op deze manier te bezuinigen, 
ongedaan te maken; agendeert u het alstublieft op uw eerstvolgende vergadering! 
 
Wij hopen wederom op wijze besluiten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Fietsersbond, 
 
 
 
 
 
Anneloes Groenewolt 
voorzitter Afdeling Groningen 



 
 


