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Rotterdam

Motie ‘Fietsparkeren op en rond de Coolsingel’
De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 8 en 15 december 2016, ter bespreking van het herziene
voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van de Coolsingel;
Constaterende dat:
-

-

-

De huidige stalllngscapaciteit voor ﬁetsen op en rond de Coolsingel (+/- 1.000 plekken) lager
is dan de vraag (+/- 2.700 plekken);
De ﬁetsparkeerbehoefte naar vervvachtlng tot 2025 verder oploopt, tot 2.500 kortstallers en
850 Iangstallers;
Het college een integrale benadering voorstelt om voldoende ﬁetsparkeerplekken te creéren,
met 1.000 parkeerplekken op straat en parkeren op eigen terrein door ondernemers,
werknemers en bedrijven;
Het college daarnaast voorstelt om op termijn hoogwaardige, gebouwde stallingen te
realiseren, waarvoor nu vier concrete locaties in beeld zijn (nablj FORUM, Bijenkorf,
Coolsingel 75 en onder het Stadhuisplein);
De verwachte kosten voor deze nieuwe ﬁetsenstallingen niet gering zijn en er nog geen
dekking voor gevonden is;

Overwegende dat:
-

Fietsen goed is voor de luchtkwaliteit, gezondheid en Ieefbaarheid in de stad;
voldoende ﬁetsparkeervoorzienlngen van belang zijn om Rotterdammers te stimuleren vaak
de ﬁets te nemen;
Inpandige ﬁetsvoorzienlngen onnodige verrommeling van de Coolsingel tegengaan;

Voorts overwegende dat:
Het college de nieuwe, hoogwaardige gebouwde stallingen gelijktijdig wil opleveren met de
Coolsingel;
Het noodzakelijk is om de raad tijdig te informeren over de kosten en ﬁnanciering, zodat
daarover over niet al te lange tijd een besluit kan worden genomen;
Draagt het college op:
-

De kosten van de vier beoogde nieuwe stallingslocaties zo nauwkeurig mogelijk uiteen te
zetten;
Daarnaast de stallingsmogelijkheden op de Meent in kaan te brengen, zowel op straat als
inpandig, inclusief de bijbehorende kosten;
Deze informatie zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maa en_aa_r1_cl_eLaa51«__A

te presenteren;

Hierbij ook de voor- en nadelen per locatie te vermelden;
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Bij de kaderbrief 2018 een voorstel aan de raad te presenteren met een oplossing voor het
ﬁetsparkeervraagstuk, dat:
gereed kan zijn bij de oplevering van de Coolsingel in 2021;
voorziet in de ﬁetsparkeerbehoefte van 2025;

En gaat over tot de orde van de dag.

_

Stefan Kroon
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