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Krediet aanvraag voor verplaatsing bewaakte fietsenstalling.

Wij verzoeken de raad om een krediet à € 48.000,00 te voteren voor de kosten voor het verplaatsen van de
bewaakte fietsenstalling welke nu gesitueerd is op het Pr. Irene Brigadeplein. Met de verplaatsing
verwachten wij een hogere bezettingsgraad van de stalling te bereiken. Op termijn zullen deze kosten zich
terugverdient hebben aangezien op de huidige locatie extra betaalde parkeervakken aangelegd kunnen
worden.

Voor de realisatie van dit project een krediet à 48.000,= te voteren en de begroting 2011
dienovereenkomstig aan te passen.

Op 31 augustus 2010 heeft het college ingestemd (10b&w00594) met de uitvoering van een intern
financieel / haalbaarheidsonderzoek voor de verplaatsing van de huidige bewaakte fietsenstalling naar de
passage tussen de Eindhovenseweg en Bakker Bart aan de Corridor.
De aanleiding voor dit besluit waren de resultaten van een fietsparkeeronderzoek in het
kernwinkelgebied. Dit onderzoek is gehouden op 21, 22 en 24 april 2010. De resultaten met betrekking
tot het gebruik van de huidige bewaakte stalling waren als volgt;
•
•

De gemiddelde bezettingsgraad is 21,7%
De hoogst gemeten bezettingsgraad is 49,0%

De bewaakte stalling kent nu een capaciteit van 116 klemmen. De resultaten zijn besproken met de
Stichting Centrum Management Valkenswaard (SCMV) en de lokale afdeling van de Fietsersbond. Alle
partijen werden met deze cijfers bevestigd in hun vermoeden dat de stalling onvoldoende gebruikt wordt.
Daarbij valt op dat op de westzijde van Corridor aan de andere zijde van de overdekte Passage een
tegenovergestelde situatie bestaat. Volgens het onderzoek is het gebruik in de voetgangerszone daar als
volgt;
•
•

De hoogst gemeten bezettingsgraad is 806 % (inclusief wildparkeerders)
Het hoogst gemeten aantal wildgeparkeerde fietsen is 113 stuks
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Om antwoord te krijgen op de vraag “waarom wordt de gratis bewaakte stalling slecht gebruikt”, is naar
aanleiding van deze gegevens nader onderzoek gedaan. Daarbij valt onderscheid te maken in drie soorten
fietsgebruikers die het onderzoeksgebied als bestemming hebben;
•
•
•

Mensen die de dagelijkse boodschappen komen doen bij voornamelijk de supermarkten en bv.
bakkers;
Mensen die gedurende langere tijd ( > 1 uur ) gaan winkelen;
Mensen die recreatief verblijven in het gebied en bv. de horeca bezoeken

De mensen die met de fiets de dagelijkse boodschappen doen zijn nauwelijks bereidt verder te lopen met
hun boodschappentassen en parkeren dus voornamelijk direct bij de supermarkt of bakker (praktisch
aspect). De categorie mensen die recreatief verblijven doen dat veelal op 1 locatie en vinden het dan
prettig “zicht” te kunnen houden op hun fiets. Zij parkeren dan ook vaak naast een horecagelegenheid /
terras (veiligheidsaspect). De groep die gedurende langer tijd winkelt bezoekt meerdere winkels
verspreidt over een groter gebied. Deze groep stelt minder eisen aan de fietsparkeerlocatie qua afstand,
mits deze maar goed bereikbaar en veilig is (bereikbaarheids- en veiligheidsaspect).
Gezien bovenstaande is te concluderen dat voornamelijk winkelend publiek een juist gelokaliseerd
bewaakte stalling kan waarderen. De groep recreatief verblijvende fietsers zou daar afhankelijk van de
locatie van de stalling en bestemming ook gebruik van maken. Het fietsparkeeronderzoek wijst uit dat
het gebruik van de bewaakte stalling aan de Pr. Irene Brigadeplein laag is (21,7 % gemiddeld met een
piek van 49 % op de drukste dag). Dit komt overeen met de tellingen die de beheerders van de stalling
zelf ook doen. Iets meer dan 26 % van de capaciteit is
dan continu bezet.
Deze cijfers geven overigens ook aan dat een
bewaakte stalling wenselijk blijft. Anders zouden deze
cijfers nog lager zijn. Ook de cijfers van de Politie
onderbouwen dit. 23 % van alle fietsendiefstallen in
Valkenswaard vinden overdag in het centrum plaats.
Daarnaast ziet de Politie in Valkenswaard een
toename van het aantal fietsdiefstallen in tegenstelling tot de landelijke trend, die dalend is.
Concentratie van fietsendiefstallen (bron: Politie Valkenswaard)
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Met het verplaatsen van de bewaakte fietsenstalling verwachten wij een hogere bezettingsgraad te
realiseren van de stalling, wat als positief resultaat heeft dat er minder wild geparkeerd wordt in het
kernwinkelgebied. Verder bestaat de verwachting dat hiermee het aantal fietsendiefstallen in het centrum
van Valkenswaard vermindert. Een verminderd aantal geparkeerde fietsen heeft tevens een positieve
uitwerking op de uitstraling van het gebied. Bijkomend voordeel is dat in de vrijgekomen ruimte op het
Pr. Irene Brigadeplein extra parkeervakken gerealiseerd kunnen worden. Deze vermindert de parkeerdruk
in de omgeving en genereren extra parkeerinkomsten.
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Wij stellen daarom voor om de huidige bewaakte stalling te verplaatsen van het Pr. Irene Brigadeplein
naar de passage tussen de Eindhovenseweg en Bakker Bart aan de Corridor. Dit heeft een aantal
voordelen waardoor het gebruik van de stalling waarschijnlijk verhoogd wordt.
$

De bereikbaarheid is met de ligging aan de Eindhovenseweg aanzienlijk verbeterd. Met een opvallende
aanduiding van de toegang is tevens de aantrekkingskracht voor plaatselijk onbekende fietsers (toeristen)
gewaarborgd. De huidige bewaakte stalling locatie is ook geen zichtlocatie. De ligging is ook centraler
gelegen in het kernwinkelgebied ten opzichte van de huidige locatie. In de bijlage is een schetsontwerp
toegevoegd.
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De bewaker houdt een telling bij over het gebruik van de stalling. Deze wordt vergeleken met de tellingen
die dit jaar in dezelfde periode door hen gehouden zijn. Tevens wordt de parkeeropbrengst van het Pr.
Irene Brigadeplein vergeleken met voorgaande jaren.
'
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Zodra het budget beschikbaar is gesteld kan de uitvoering plaatsvinden.
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De kostenraming voor het verplaatsen van de bewaakte stalling ziet er als volgt uit;
Werkzaamheden
Bestaand hek verwijderen, en deels nieuw hek plaatsen
KLIC melding
Herbestraten / inrichten van 10 parkeerplaatsen en 3 laad/los plaatsen
Verplaatsen van de bewakerscabine
Aansluiten bewakerscabine op Electra, water en riool
Subtotaal
VAT kosten
Totaal
Opbrengst van 9 extra parkeervakken à € 1.737,00 per jaar

Kosten
€ 1.960,00

+
+

€ 125,00
€ 36.000,00
€ 4.565,00
€ 980,00
€ 43.630,00
€ 4.363,00
€ 48.000,00
€ 15.633,00

De bovengenoemde kosten voor hekwerk, herbestraten, verplaatsen van de bewakerscabine en de
aansluiting op NUTS voorzieningen zijn aan de hand van offertes/calculaties van derden verkregen.
Deze kosten kunnen bij een aanbesteding wellicht lager uitvallen.
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De opbrengst van de 9 extra parkeergelegenheid is gebaseerd op de gemiddelde inkomsten per bestaand
parkeervak op het Pr. Irene Brigadeplein over de afgelopen 3 jaar. Het break-even point van deze
investering ligt daardoor op ruim 3 jaar. Daarna levert dit project extra parkeerinkomsten op. De
kapitaallasten bedragen bij afschrijving in 4 jaren en 4,5 % rente € 14.160,= per jaar. Daartegenover staat
een opbrengst van parkeergelden à € 15.633,= per jaar.
+

De afdeling communicatie verzorgt de publiciteit rondom de verplaatsing van de stalling, en in de eerste
periode van ingebruikname.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Tekening nieuwe locatie bewaakte fietsenstalling
Tekening nieuwe inrichting Pr. Irene brigadeplein

4

