
 

 
 
 
 

Stichtse Vecht,   25 oktober 2018 
 

Aan: Wethouder Linda van Dort 
cc. Leden van de gemeenteraad, cie Fysiek domein 

Betreft: Enquete herinrichting parkeerterrein aan de Hazeslinger in Breukelen 

 

Geachte wethouder, beste Linda, 

Onlangs is de gemeente Stichtse Vecht een digitale enquete gestart betreffende de herinrichting van 
het parkeerterrein aan de Hazeslinger in Breukelen. U wilt van de inwoners graag weten wat zij 
belangrijk vinden bij deze herinrichting. Het zal u niet verbazen dat de Fietsersbond Stichtse Vecht 
aandringt op meer ruimte voor het fietsparkeren. U gaat in het onderzoek geheel voorbij aan de 
fietsparkeerders op die locatie en daarom schrijven wij u deze brief. 

Waar de mogelijkheid tot parkeren van de auto’s op de Hazeslinger steeds meer wordt uitgebreid, 
komen de fietsers er op deze plek bekaaid vanaf. Er staan 5 dubbele fietsenstallingen (hoog-laag) voor 
de winkel van de Aldi en voor Het Kruidvat kan de fiets vrij geparkeerd worden, mits daar op die dag 
tenminste geen standplaats voor een ondernemer is gepland.  
Het aantal parkeerrekken voor fietsers is volstrekt onvoldoende en nodigt zeker niet uit om met de 
fiets de boodschappen te gaan doen. Op deze manier stimuleert u het gebruik van de fiets niet, het 
geen toch zeker uw inzet moet zijn: een aantrekkelijke gemeente voor fietsers.  
Het is beter geregeld bij de andere supermarkten, zoals Albert Heijn, waar maar liefst 48 dubbele 
fietsenstallingen staan. Wij verzoeken u met klem het aantal bij de Aldi en Het Kruidvat hiermee in 
overeenstemming te brengen. En dan spreken we over een model, zodanig opgesteld dat de fietstassen 
ingeladen kunnen worden. In de praktijk betekent dit meestal een opstelling van 2 fietsen met tassen, 
vervolgens een tussenruimte, waarna weer twee fietsparkeerplekken gerealiseerd kunnen worden. Wij 
maken u graag attent op de actuele lijst van de Stichting Fietsparkeur (www.fietsparkeur.nl). Daar treft 
u alle door de landelijke Fietserbond aanbevolen fietsparkeersystemen.  
 
Wij willen van de gelegenheid gebruikmaken om u te vragen bij de aanleg niet alleen naar het model 
en de positie van de fietsenstallingen te kijken, maar er ook zorg voor te dragen dat de fietser zonder 
hindernissen in de vorm van verhoogde parkeerplekken zijn fiets kan bereiken. De marktkramen 
kennen een dergelijke voorziening wel! 

Tenslotte zouden wij het op prijs stellen als u de Fietsersbond bij zaken die fietsers betreffen direct 
betrekt. 

Rest ons u te melden dat wij aanwezig zullen zijn op het inloopmoment van het project volgende week 
maandag. 

Met vriendelijke groet, 

Steef Cornelissen, voorzitter Fietsersbond Stichtse Vecht 
Irma Gondrie, secretaris 

 
_________________________________________________________________________ 

http://www.fietsparkeur.nl/


secretariaat: Irma Gondrie, Heycoplaan 36, 3621 WT Breukelen. Mob. 06 49875571 
e-mail: stichtsevecht@fietsersbond.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secr. Irma Gondrie, Heycoplaan 36 3621 WT Breukelen, tel: 06 49875571 
e-mail: stichtsevecht@fietsersbond.nl 


