
Notitie Fietssticker mindervaliden 
 
 
Bij de behandeling van het stallingsverbod voor fietsen op de Nieuwe Markt, de Poelestraat en de 
Peperstraat in de raadsvergadering van 30 oktober jl. hebben diverse raadsfracties hun zorgen geuit 
over de toegankelijkheid van de Poele- en Peperstraat voor mindervaliden die afhankelijk zijn van 
hun fiets. Zo werd voorgesteld om voor deze specifieke doelgroep een uitzondering te maken. Eén 
van de ideeën was om stickers uit te reiken, zodat mindervaliden hun fiets kunnen blijven stallen in 
het gebied met een stallingsverbod. De wethouder heeft toegezegd dit snel te zullen onderzoeken en 
na te gaan hoe andere steden hiermee omgaan. 
 
Hoe hebben andere steden dit geregeld? 
We hebben inmiddels contact gehad met het kennisinstituut CROW Fietsberaad en met een aantal 
steden. Het blijkt dat meerdere steden een speciale regeling hebben voor mindervaliden en mensen 
die hun fiets als hulpmiddel gebruiken. Het is voor hen in dat geval toegestaan hun fiets kort te 
stallen in een gebied waar dit officieel verboden is. Meestal wordt er gewerkt met een (coulance) 
sticker (zie voorbeeld Almere hieronder) of iets vergelijkbaars die twee of drie jaar geldig is. Vaak zijn 
hier geen kosten aan verbonden. In de praktijk blijkt trouwens wel dat er weinig ontheffingen 
worden aangevraagd. Zo zijn er in Almere (210.000 inwoners) de afgelopen twee jaar in totaal 
ongeveer 200 stickers uitgegeven.  
 
Een nadeel van een sticker is dat deze fraudegevoelig is. Maar gezien het feit dat het te verwachten 
aantal aanvragen vrij beperkt zal zijn, hoeft dit op zich geen groot probleem te zijn. Er zijn bovendien 
stickers op de markt die niet verwijderd kunnen worden zonder dat ze kapot gaan (denk bijvoorbeeld 
aan het tolvignet voor Zwitserland).  
 
Hoe nu verder? 
We stellen voor om mindervaliden en mensen die hun fiets als hulpmiddel gebruiken de mogelijkheid 
te geven bij de gemeente een (coulance) sticker aan te vragen waarmee ze hun fiets alsnog kort 
kunnen stallen in de gebieden in de binnenstad waar een stallingsverbod geldt. Deze sticker kan 
gratis worden opgehaald bij het Loket Parkeren. Uiteraard zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. 
Om in aanmerking te komen van zo’n sticker dient de aanvrager in het bezit te zijn van een geldige 
gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder dan wel passagier).   
 
We stellen voor dit op korte termijn – het stallingsverbod wordt immers eind november van kracht – 
voor te bereiden met het Loket Parkeren.  
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