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O
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Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Kwaliteitsimpuls tijdelijk fietsparkeren binnenstad (raadsvoorstel 18 mei 2022)
Kwaliteitsimpuls-tijdelijk-fietsparkeren-binnenstad

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hans Praamstra (beleidsmedewerker), hans.praamstra@groningen.nl 050 367 6881
Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
In binnenstad oost is met de opening van de fietsenstallingen Grote Markt en Nieuwe Markt een
grote stap gezet in het bieden van voldoende capaciteit aantrekkelijke fietsparkeervoorzieningen.
Hierdoor kan het fietsparkeren beter worden georganiseerd waardoor de openbare ruimte
aantrekkelijker en beter toegankelijk wordt. In de overige delen van de binnenstad is er nog een
aanzienlijk tekort aan fietsparkeerplaatsen die op korte termijn niet structureel is opgelost. Daarom
wil het college op de korte termijn gerichte maatregelen treffen om het fietsparkeren beter te
organiseren en ordenen zodat de overlast van lukraak geparkeerde fietsen in de openbare ruimte
ook in deze delen van de binnenstad afneemt. Dit kan door het opwaarderen en uitbreiden van de
tijdelijke stallingen waarvoor nieuwe fietsenrekken met 2.500 stallingsplaatsen worden aangeschaft
die flexibel kunnen worden ingezet, ook op drukke dagen. Tevens wil het college de uitstraling en
herkenbaarheid van deze tijdelijke stallingen verbeteren door een eenduidige aankleding in de
Groningen Fietsstad 050 huisstijl. Hiervoor wordt de raad een krediet gevraagd van € 170.000,-, te
dekken uit de extra beleidsmiddelen Tijdelijke fietsmaatregelen coalitieakkoord jaarschijf 2022.

Wijze van behandeling
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van
toepassing)
Het tekort aan fietsparkeercapaciteit is een algemeen gevoeld probleem. Voor het gevraagde krediet
is een logische dekking gevonden.

Voorgeschiedenis / dossier
dossier Fietsbeleid-incl-snor-en-bromfietsen-scooters

Nadere informatie
…

