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Samenvatting 

In deze rapportage worden de resultaten besproken van een enquête onder het Gemeentepanel 

Venlo over het stallen van fietsen  -ofwel “fietsparkeren”-  in de binnenstad. Fietsparkeren is een 

hot-issue in vrijwel iedere binnenstad in Nederland. Veel steden hebben hier al op ingespeeld door te 

faciliteren in (gratis) bewaakte fietsenstallingen. Het beleid van de gemeente Venlo, vastgesteld in de 

hoofdnota GVVP 2005 en de deelnota Fiets 2007, is erop gericht het fietsgebruik te stimuleren. Een 

belangrijk streven, naast een veilig fietsroutenetwerk, is zorgen voor voldoende en goede 

stallingmogelijkheden. Het onderhavige onderzoek richt zich specifiek op het fietsparkeren in de 

binnenstad van Venlo. Het onderzoek is op verzoek van het team Verkeer, Stedenbouw en Planologie 

van de gemeente als stage-opdracht uitgevoerd door Kevin Ottenheim, student Verkeerskunde aan 

de NHTV in Breda. Het onderzoek omvatte meerdere deelonderzoeken, waaronder fiets-

verkeerstellingen, een enquête onder ondernemers in de binnenstad, alsmede een enquête onder de 

inwoners van de gemeente Venlo, via een peiling onder de leden van het gemeentepanel. In deze 

rapportage worden alleen de bevindingen van dit laatste deelonderzoek besproken, waarbij het 

cluster Onderzoek en Statistiek van het team Informatievoorziening van de gemeente Venlo 

ondersteuning heeft verleend. De rapportage is ontleend aan het integrale onderzoeksrapport 

“Fietsparkeren in de binnenstad” van Kevin Ottenheim, d.d. 29-11-2012. 

Voor het onderzoek, dat eind september – begin oktober plaatsvond, werden de 2.900 leden van het 

Gemeentepanel gevraagd een digitale enquête in te vullen. In totaal hebben 806 inwoners de 

vragenlijst ingevuld. 

 

Uit alle deelonderzoeken samen kwam het volgende beeld naar voren. 

Gemiddeld staan er bijna 1600 fietsen per dag in de binnenstad. Deze worden in fietsrekken, op 

straat of in de bewaakte fietsenstalling gezet. Op het drukste moment staan er bijna 1900 

fietsen, terwijl de capaciteit van het totaal aantal fietsparkeerplaatsen iets meer dan 1200 

bedraagt. Dit houdt in dat er een te kort van 700 fietsenstalling zijn. Dit blijkt niet alleen uit de 

tellingen die uitgevoerd zijn, maar ook de ondervraagde inwoners en ondernemers geven in de 

enquêtes aan dat er een ruim te kort is. Onder andere door het tekort blijkt dat 47% van de 

fietsen los op straat worden gezet. Dit leidt tot overlast en een rommelig straatbeeld. Inwoners 

en ondernemers zien graag meer voorzieningen voor de fiets. Meer fietsrekken en een 

bewaakte stalling zijn gewenst. Bij voorkeur in de buurt van de Parade, Maasboulevard en de 

omgeving van de St. Jorisstraat. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Venlo heeft de potentie om een ‘fietsstad’ te zijn. Het beleid van de Gemeente Venlo, vastgesteld in 

de hoofdnota GVVP 2005 en de deelnota Fiets 2007, is erop gericht het fietsgebruik op afstanden tot 

7,5 km te stimuleren. Door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige voorzieningen wordt er naar 

gestreefd dat de huidige fietsers in de toekomst gebruik blijven maken van de fiets en dat een deel 

van de automobilisten overstapt op de fiets. Naast een veilig fietsroutenetwerk, is het zorgen voor 

voldoende en goede stallingmogelijkheden een belangrijke voorwaarde hiervoor. Dit onderzoek richt 

zich specifiek op het fietsparkeren in de binnenstad van Venlo. 

 

 

1.2 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is op verzoek van het team Verkeer, Stedenbouw en Planologie van de gemeente 

Venlo als stage-opdracht uitgevoerd door Kevin Ottenheim, student Verkeerskunde aan de NHTV in 

Breda. Het totale onderzoek omvatte meerdere deelonderzoeken, waaronder fietsverkeerstellingen, 

een enquête onder ondernemers in de binnenstad, alsmede een enquête onder de inwoners van de 

gemeente Venlo, via een peiling onder de leden van het gemeentepanel. In deze rapportage worden 

alleen de bevindingen besproken van dit laatste deelonderzoek, waaraan het cluster Onderzoek en 

Statistiek van het team Informatievoorziening van de gemeente Venlo ondersteuning heeft verleend. 

De rapportage is ontleend aan het integrale onderzoeksrapport “Fietsparkeren in de binnenstad” van 

Kevin Ottenheim, d.d. 29-11-2012. 

Het onderzoek vond eind september – begin oktober plaats. Voor de dataverzameling van het 

onderzoek is gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst, die via een uitnodigingsmail met een 

weblink werd toegestuurd naar de 2.900 leden van het Gemeentepanel Na een rappelmail hebben 

uiteindelijk in totaal 806 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 27,7%. 

Per vraag kan het totaal aantal respondenten verschillen. Dit heeft te maken met het feit dat een 

aantal respondenten niet alle vragen heeft ingevuld, verkeerd heeft ingevuld of dat de vraag niet van 

toepassing is geweest. Bij iedere vraag staat het aantal respondenten in de figuurtitel vermeld.  
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2 Achtergrondkenmerken van de respondenten 

Om een goed inzicht te krijgen in de resultaten van het onderzoek is het zinvol om eerst in kaart te 

brengen hoe de groep inwoners, die de digitale vragenlijst heeft ingevuld, is samengesteld. 

 

Van de respondenten hebben 419 mannen en 379 vrouwen de enquête ingevuld (figuur 1). 

Meer dan 70% heeft de leeftijd van 40 jaar of ouder (figuur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder deze inwoners zijn ondernemers vertegenwoordigd (+/- 6%). Hoewel deze belangengroep 

uitgebreid belicht is in een ander deelonderzoek, presenteert een deel van de ondernemers zich hier 

als inwoner, en niet als ondernemer. De vragenlijsten voor de inwoners en ondernemers verschillen 

grotendeels ook van elkaar.  

 

In figuur 3 is het percentage respons uit de wijken weergegeven ten opzichte van het totale respons. 

Over het algemeen geldt: hoe dichter bij het centrum, hoe meer respons.  

 

 

Figuur 1:  Bent u man of vrouw?(n=798)          Figuur 1:  Wat is uw leeftijd?(n=802) 
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Figuur3:  Postcode wijken met percentages respons (n=799) 

 

 

De meeste respons komt van de wijk Hogekamp / Stalberg met 11,3%, gevolgd door het Jammerdaal 

(9,4%), Centrum Tegelen(8%), Centrum Venlo(6,8%) en Centrum Blerick (6,1%). De Boekend heeft de 

minste respons gegeven als woonwijk zijnde. De wijk Ubroek heeft echter de allerlaagste respons, 

maar dit is grotendeels een industrieterrein.  
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3 Bezoek aan de binnenstad 

Aan de deelnemers van de enquête is gevraagd hoe vaak men de binnenstad bezoekt en om welke 

reden. Te zien is dat bijna 60% van de respondenten minimaal een keer per week naar de binnenstad 

gaat, waarvan  25% 3 dagen of meer (figuur 4).  

 

 
 

 

Het blijkt dat winkelen de voornaamste reden is om de binnenstad te bezoeken, gevolgd door bezoek 

aan horeca of evenementen (figuur 5). Kanttekening: de percentages komen opgeteld boven 100% 

uit. Dit komt omdat men meerdere antwoorden mocht aankruisen.  

 

 
 

 

 

 

 

Figuur4:  Hoe vaak komt u in de binnenstad van Venlo? (n=804) 

Figuur 5:  Om welke reden bezoekt u de binnenstad? (n=791) 
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4 Fietsgebruik 

Het fietsgebruik van de respondenten is uiterst hoog. Meer dan 80% van de respondenten fietst 1 of 

meer dagen per week. Hiervan fietst meer dan 40% 5 of meer dagen per week. Het fietsgebruik naar 

de binnenstad is beduidend minder. Het aantal inwoners dat 1 of meer dagen per week fietst (80%) 

halveert als de bestemming de binnenstad is (40%). Bijna een kwart van de respondenten gaat 

minder dan 13 dagen per jaar naar de binnenstad met de fiets.  

 

De meeste respondenten komen met een fiets ouder dan 3 jaar naar de binnenstad. 10% komt met 

een elektrische fiets. 

 

De belangrijkste reden om niet of weinig de binnenstad te bezoeken met de fiets is dat de afstand 

naar de binnenstad te groot wordt geacht. Dit is opvallend te noemen, gezien alle afstanden van de 

wijken in de gemeente Venlo binnen de 7,5 km liggen. Ook de weersomstandigheden (regen, wind, 

etc.) hebben een negatief effect op het fietsgebruik naar de binnenstad.  

 

Voor elke verbetering voor de fiets is het mogelijk dat het fietsgebruik naar de binnenstad zal 

toenemen (figuur 6). Dit geldt ook voor elke verslechtering voor de auto. Vooral een gratis bewaakte 

fietsenstalling zal het fietsgebruik naar de binnenstad positief stimuleren volgens de respondenten. 

Hoewel het verbeteren van de huidige fietsenstallingen ook al een behoorlijk effect zal hebben.   

 

  

 

 

Figuur 2: Redenen om vaker de fiets te pakken naar de binnenstad (n=726) 
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5 Fietsenstallingen 

Als aan de respondenten gevraagd wordt of er te weinig mogelijkheden zijn om de fiets te stallen, 

dan antwoord bijna 50% van de ondervraagden met ja (figuur 7).  

 
 

 

Ook vindt bijna 50% van de respondenten dat fietsen, die buiten de stallingen worden geplaatst, voor 

overlast zorgen voor bewoners, winkeliers of andere bezoekers van de binnenstad (figuur 8).  

 
 

 

 

Echter, als er wordt gevraagd of het de ondervraagde inwoners stoort dat er veel fietsen op straat 

staan in het winkel- en/of uitgaansgebied, dan zijn de meningen gelijk verdeeld (figuur 9).  

 
 

Figuur 7:  Vindt u dat er te weinig mogelijkheden in de binnenstad zijn om de fiets te stallen? (n=746) 

 

Figuur 8:  Vindt u dat de fietsen, die buiten de stallingen geplaatst worden, in de binnenstad voor overlast zorgen voor 

bewoners, winkeliers of andere bezoekers van de binnenstad? (n=739) 

 

Figuur 9:  Stoort het u dat er veel fietsen op straat staan in het winkel- en/of uitgaansgebied van de binnenstad? (n=746) 
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6 Bewaakte fietsenstallingen 

In en nabij de binnenstad van Venlo zijn 2 bewaakte fietsenstallingen aanwezig. De een is te vinden 

op het Vleesplein en de andere op het NS-station van Venlo. Aan de inwoners is gevraagd of deze 

fietsenstallingen op de juiste locatie liggen ten opzichte van de binnenstad (figuur 10).  

 

 
 

 

 

Bijna 50% van de respondenten vindt dat de fietsenstallingen op de juiste locatie liggen. De 28%  van 

de respondenten, die dit niet vinden, geven aan dat beide stallingen aan dezelfde kant van de stad 

gesitueerd zijn, dat de stallingen niet centraal liggen en dat de stalling bij het NS-station te ver weg 

ligt voor het bezoek aan de binnenstad. (Figuur 11). 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

Figuur 10:  Liggen de fietsenstallingen op de juiste locatie? (n=724) 

 

Figuur 3:  Bewaakte fietsenstallingen liggen niet op juiste locatie, want….. (n=147) 
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Van de ondervraagde inwoners geeft 60% aan dat als een bewaakte fietsenstalling gratis zou zijn, ze 

waarschijnlijk vaker de fiets bewaakt zullen stallen (figuur 12).  

 

 
 

7 Onbewaakte fietsenstallingen 

De gemeente Venlo wil gebruik maken van uniforme fietsbeugels -de Velopa Tulip-  voor het 

onbewaakt stallen van fietsen. Gevraagd is naar de oordelen van de inwoners over het uiterlijk, 

capaciteit en de bruikbaarheid (figuur 13).   

 

 
 

 

De meeste respondenten vinden de Velopa Tulip er mooi uitzien en handig in gebruik. Toch vindt 

21% van de ondervraagden dat dit niet het geval is. Vooral het risico op beschadiging aan vooral het 

voorwiel draagt daar aan bij.  

Het oordeel over de Velopa Tulip valt redelijk positief uit, maar het aantal van deze stallingen is 

volgens de veel respondenten onvoldoende.  

Figuur12:  Als een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad gratis zou zijn, zou u dan vaker de fiets bewaakt stallen? (n=687) 

 

Figuur 14:  Oordelen over de Velopa Tulip (n=731) 
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8 Wensen en behoeften 

De meeste ondervraagde inwoners vinden dat veiligheid van de fiets voorop staat (zie bijlage 2, vraag 

18). Het goed vastzetten van de fiets heeft de voorkeur boven het bewaakt stallen. Verder moet er 

voldoende capaciteit zijn. Het is niet nodig, dat men overal de fiets in de binnenstad kan neerzetten, 

als het maar redelijk in de buurt van de bestemming is. Figuur 14 laat zien waar de ondervraagde 

respondenten hun fietsen stallen. 

 

 

 

 

 

Te zien is dat de fiets vaak voor de deur van de bestemming wordt gestald. Vervolgens is het 

Vleesplein de populairste locatie om de fiets te stallen. Verder zijn de St. Jorisstraat, de Parade en de 

Begijnengang (vaak genoemd bij het antwoord ‘anders’) bestemmingen waar veel fietsen worden 

gestald.   

 

 

 

Figuur 14:  Waar zet u de fiets neer? (n=696) 
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Figuur 15  laat zien dat er bij de ondervraagde inwoners veel behoefte is aan meer capaciteit en dan 

het liefst gratis. Langere openingstijden voor bewaakte fietsenstallingen zijn ook gewenst.   

 

 
 

 

 

 

Als er een nieuwe bewaakte fietsenstalling (gratis of betaald) zou worden gerealiseerd, dan heeft de 

Maasboulevard de meeste voorkeur volgens de ondervraagde inwoners (figuur 16). Ook de Grote 

Kerkstraat / St. Jorisstraat en de Parade zijn potentiële locaties.  

 

 
 

 

Figuur 15:  Wensen voor verbeteringen voor het stallen van de fiets in de binnenstad (n=734) 

Figuur 5: Potentiele locatie voor een nieuwe bewaakte fietsenstalling (n=756) 
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Mocht er een bewaakte fietsenstalling gerealiseerd worden dan is 72% van de inwoners bereid 

€ 0,50 of meer te betalen. Bijna 40% is bereid meer dan € 1,00 te betalen (figuur 17). Gratis stallen 

heeft zeker de voorkeur. Maar als er betaald moet worden dan maakt de hoogte van de prijs 

waarschijnlijk ook geen verschil in gebruik. Het gemiddeld bedrag dat inwoners bereidt zijn te 

betalen voor het stallen van de fiets per keer is €0,70 cent.  

 

 
 

Figuur 17:  Hoeveel bent u bereid te betalen voor het bewaakt stallen van uw fiets per keer in de binnenstad?    
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Bijlage 1:  Opmerkingen en suggesties van respondenten naar aanleiding van enquête 
 

 

In deze bijlage zijn de antwoorden van de respondenten opgenomen op de laatste vraag van de 

vragenlijst. Bij deze laatste vraag konden de respondenten desgewenst nog opmerkingen en suggesties 

kenbaar maken. Omdat de toegestane lengte van de antwoorden in de web-enquête beperkt was, kan 

het voorkomen, dat te lange antwoorden afgekapt zijn.  

 
 

 

• ( bewaakte ) fietsenstallingen komen het meest tot hun recht, als ze aan de rand van het centrum liggen.  dat geldt niet 

voor die onder het station, maar die is er ook niet voor bedoeld  het stallen en ophalen vergt geduld en handigheid; 

• Afd fietsenstalling in de bestaande parkeergarages...?.. 

• Als er meer standaards komen dan s.v.p. meer rekening houden met transportfietsen en s.v.p. standaards waar je niet 

met het wiel in moet om beschadiging of verbuigen van de wielen te voorkomen of je fiets moet optillen (hoge rekken). 

• als het slecht weer is zijn er minder fietsen in de stad. Station is altijd druk met fietsen vanwege de trein ook  met mooi 

weer komt iedereen naar de stad, zijn er weinig parkeerplaatsen voor auto's en het duurt te lang om hem weg te zetten 

(file)  

• Als ik moest fietsen in de binnenstad, zag ik graag zo veel mogelijk kleine veilige fiets-parkeerplaatsen. 

• ALS JE DE FIETS MOET STALLEN IN DEZE FIETS STANDAARD EN HET WAAIT EEN BEETJE HEB JE GELIJK EEN SLAG IN JE 

WIEL.  Ik zet mijn fiets in ieder geval niet in zo'n standaard. 

• Als je vanuit Venlo Noord komt zou je eerder de fiets moeten kunnen stallen. 

• bepaalde punten in de binnenstad zouden veiliger mogen zijn voor fietsers en voetgangers 

• Beter is het fietsenstandaarden te gebruiken zonder beugel om de fiets met het wiel in te zetten, maar wel met een 

mogelijkheid om je fiets aan vast te hangen. In de beugel zet bijna niemand zijn fiets neer omdat dat schadelijk is voor 

het wiel 

• Betr. fietsstandaards: probeer eens een elektrische fiets in zo'n standaard te tillen, voor mij onmogelijk 

• bewaakte stalling in avonduren in echte centrum is gemis 

• bewaakte stallingen zijn altijd veiliger dus kan je overwegen om hem daar te plaatsen 

• Bij het station moet veel meer (gratis) parkeerruimte voor fietsen moeten komen in de vorm van Tulip standaards.  Nu is 

het daar een zootje. 

• camera's op plaatsen waar veel fietsen staan bijv. station Venlo, daar worden afgesloten fietsen gestolen 

• dat bij de fietsstalling voor C&A veel fietsen staan die er al een hele tijd staan, met slag in rad of vernield. de gemeente 

zou deze fietsen eerder moeten weghalen want het ziet er niet fraai uit voor de dagjesmensen die daar de stad inkomen 

• De beugels op het vorige plaatje zijn mooi maar als je je voorwiel in de beugel zet is de kans op een scheef voorwiel zeer 

groot. ik gebruik ze dus alleen om mijn fiets aan vast te binden 

• De fietsdoorgang op de route Nieuwstraat-bibliotheek-café de Loco is gevaarlijk bij het kruispunt bij de Loco, omdat 

winkelend publiek niet verwacht dat er fietsers uit de straat komen. Hier zou beter zichtbaar moeten zijn dat het een 

fietspad is. 

• De fietsen rond de St Jorisstraat en aan het station vaak een bende. Met streng handhaven beginnen ! 

• De fietsenstallingen, die er zijn, zijn op plaatsen, die vaak moeilijk te vinden/onoverzichtelijk zijn. Het lijkt me gewenst, 

meer uit te wijken naar hotspots. 

• De fietsenstandaards velopa tulip houden geen rekening mee met oudere mensen met zwaar electro fietsen (hoogste 

stal bugel) en ook niet met de breedte van de verschillende sturen (vaak een onmogelijk worsteling, vooral als je de 

eerste die in de standaard 

• De fietsrekken zijn niet geschikt voor de cruiser fietsen en de transport fietsen. Er is dan te weinig ruimte om de fiets in 

de rekken te plaatsen. Tevens moet de veiligheid bij de kruising begijnengang, parade, gasthuisstraat verbeterd worden. 

Hier is tot 

• de fietsstalling bij de prinsessensingel ligt te achteraf, ik zou er mijn fiets nooit neerzetten.  De fietsenstalling aan de 

achterkant van de jumbo belemmert het verkeer, omdat er ook al een polder staat.   daar ontstaan soms gevaarlijke 

situaties omdat 

• De fietsstandaards in de vorige vraag kunnen beter bij de hh hartkerk staan waar er de hele week misschien 1 fiets in 

staat 

• De Gemeente Venlo dient er voor te zorgen dat fietspadden ook goed onderhouden worden. In de stad ligt erg veel glas 

(vooral bij uitgaansgelegenheden en bij evenementen). Een paar keer naar de gemeente Venlo geschreven dat 

bijvoorbeeld fietspaden aan de c 

• De gemeente Venlo moet eens meer gaan doen aan bewegwijzering van de kleinere plaatsen (Belfeld< Tegelen enz.)  

naar Venlo toe. De Vakantiegangers op de camping in Belfeld, komen nooit in Venlo als ze niet worden geholpen. Er staat 

alleen een verkeersbord 
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• de huidige uitvoering van de getoonde fietsenrekken zijn onhandig fietsen worden niet met wiel in rek gezet omdat wiel 

kan beschadigen Lees verbuigen  De wielsteun kan wat mij betreft weg worden gelaten Alleen een steun om de fiets aan 

vast te maken is voldoende. 

• De meeste fietsen hebben handremmen. Dit maakt de fiets breder. In de normale stallingen kun je niet hoog en laag 

naast elkaar zetten, dan komen de sturen in elkaar of worden de leidingen van de handrem kapot getrokken. Daardoor is 

er ook veel te weinig p 

• De routing voor fietsers komende vanaf de rotonde stationsplein in de richting van de Parade en vice versa is onduidelijk, 

onhandig. Ik weet nog steeds niet waar van me verwacht wordt dat ik fiets. een duidelijke kleuraanduiding op dit stuk 

zou handiger z 

• de zogenaamde VelopA TuliP kunne er wel voor zorgen dat het wiel beschadigd kan worden slag in het wiel zodra iemand 

zijn/haar fiets niet fatsoenlijk uit het rek haalt kan naar een kant omvallen waardoor de beschadiging optreed 

• Denk eens wat meer aan oudere die met een scooter naar stad gaan> 

• doe eens een enquête over fietsveiligheid.  Dan per kern waar je woont, het gaat bij enquêtes altijd over de binnenstad 

Venlo........ 

• Doe iets aan de fietsen bij het NS station die niet meer gebruikt (kunnen) worden.  Ik bedoel, defecte fietsen waar 

niemand meer naar omkijkt.  Mogelijk een label aanhangen en dan na een bepaalde tijd opruimen. 

• doordat er steeds meer fietsen komen met bakken voorop de fiets is er minder plaats in de fietsenstalling. hier kan dan 

ook meer rekening mee gehouden  worden 

• Duidelijker aangeven dat het fietspaden zijn: bij C&A; Nieuwstraat; zebra Klaasstraat; Begijnegang 

• een bewaakte (gratis) stalling bij het Limburgs Museum met ruime rekken zou een mooi initiatief zijn. 

• een extra fietsenstalling hoeft er niet bij ,we betalen al genoeg 

• Een mogelijke stallingsplaats voor fietsen zou gerealiseerd kunnen worden op binnenterrein voormalig postkantoor aan 

de Deken van Oppensingel, t.o. zijgevel Limburgs Museum. 

• er moet in Venlo ook bewaakte stallingen komen voor snorbrommers deze worden teveel en te vaak vernielt of gestolen 

neem dit gelijk mee in je bericht a.u.b. 

• er staan te veel oude, niet meer gebruikte fietsen in de stallingen(zonder slot  met een kapotte band enz.)  Controleer 

regelmatig de stallingen en merk verdachte fietsen en   haal ze 2 weken later weg. 

• Er wordt al langer gesproken/gedacht over een fietsenstalling onder C&A is dat nog in beeld? Fietsenstallingen in het 

directe winkelgebied c.q. uitgaansgebied zoveel mogelijk beperken en bestaande fietsenrekken verwijderen en 

verplaatsen naar de randen van 

• er zijn ook fietsenstallingen die te hoog zijn, dus niet makkelijk voor oudere mensen. 

• Er zijn te weinig fietsenstallingen in de stad. Er blijven te veel fietsen noodzakelijk buiten de stalling staan.  Resultaat: 

overlast voor winkeliers en andere bezoekers. 

• fiets alleen, rij geen auto dus. Heb nog nooit noemenswaardige problemen gehad met het vinden van een stalplaats. 

• Fietsen die lang op dezelfde plek zijn en duidelijk niet meer opgehaald worden zouden eerder moeten worden verwijderd 

• Fietsen gaat niet alleen of ze oud zijn, maar meer om rest waarden. Mijn fiets is 8 jaar oud maar veel nieuwe onderdelen. 

Kan beter vragen gaat u met u nieuwe fiets of neem uit speciaal een oude fiets mee naar de stad.... 

• Fietsen in de buurt van vleesplein is gevaarlijk! 

• Fietsen in een fietsstandaard plaatsen kan leiden tot schade aan het wiel. Met de nieuwe standaards is dat een stuk 

beter, maar er zijn ook nog vaak oude in gebruik. Daarnaast zijn er toch veel mensen (ook ik) die de fiets gewoon op de 

eigen fietsstandaard 

• fietsenstalling goedkoper maken en iets meer fietsplaatsen maken bijvoorbeeld als je met je fiets in de stad loopt en je 

wilt bij intertoys naar binnen of zo dan kan je er geen fietsen dicht bij plaatsen dan moetje hem bij de C&A neer zetten en 

met slecht w 

• Fietsenstalling op het station in Blerick is erg klein, er zijn te weinig rekken. Ook is dit een onveilige fietsenstalling, er 

worden heel vaak fietsen gestolen. 

• fietsenstandaards hoeft niet, gewoon een paal/stang waaraan je je fiets vast kan maken. die bakfietsen zijn erg breed.  

gewoon overzichtelijke ruimte, bewaakt of onbewaakt, overdekt of niet overdekt, wat de klant er voor wilt betalen.  een 

damestoilet e 

• Fietspaden in de Gemeente verdienen meer aandacht. Met de fiets van Venlo Oost naar het ziekenhuis is een kruipdoor 

sluipdoor route en niet erg aantrekkelijk. Dit is me al vaker opgevallen, maar heb geen concrete routes in gedachte nu.  

Succes met je onderzoek. 

• Fietsvriendelijkheid gaat niet alleen over stalling. Zie opmerking over het goed en ongestoord door kunnen fietsen, 

zonder door voetgangers/toeristen gehinderd te worden. Hierop scoort Venlo ZEER SLECHT! 

• Flink uitbreiden met verschillende locaties fietsenstallingen.  Harder optreden tegen zomaar fietsen ergens neer te 

zetten!!! 

• Ga eens kijken in Helmond daar hebben ze het goed geregeld. Er mogen geen fietsen in de winkelstraten komen. In 

Venray, waar wij veel gaan winkelen, ook niet. 

• GEEN BETAALDE Fietsenstalling AUB 

• Geen fietsen meer in het winkelcentrum dus ook niet stallen, allemaal in een stalling. Veel betere controle op het fietsen 

in het winkelcentrum, meer politie. 
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• goede verlichting bij de fietsenstallingen. Ook tot laat in de nacht, i.v.m. stappen van jongeren. daarmee deze veilig op 

een verlichte plek hun fiets op kunnen halen. En dus ook weinig / geen begroeiing van de fietsenstallingen. Eventueel 

cameratoezicht. 

• graag ander type fietsenstandaard in de toekomst. de huidige zijn onhandig 

• gratis stallen 

• Grote prioriteit zou het bewaken van fietsen moeten zijn. Er worden regelmatig fietsen gestolen. 

• Handhaven van een fietsparkeerverbod. Nu rijden sommigen tot bijna in de winkel met de fiets of scootmobiel. Andere 

klanten mogen dan hun weg zoeken tussen de fietsen door. Ook bij winkelcentra in de wijk. 

• Heb een e-fiets en zet hem nooit in die beugels en ik zet hem altijd op een standaard 

• Het aanpakken want de chaos in de onbewaakte fietsenstalling bij het NS-station Venlo. Heel veel fietsen staan voor, 

tussen de stalling buiten de rekken en op de looppaden. 

• het is belangrijker dat er gelegenheden zijn om de fiets aan vast te zetten (kettingslot) dan standaarden om de fiets in te 

zetten zeker omdat die laatste voor de meeste fietsen ongeschikt zijn.    Het meest stimulerend is dat er handige snelle 

en veilige 

• Het is moeilijk om deze enquête in te vullen omdat ik weinig op de fiets naar de stad ga. Wat ik wel zie dat er veel fietsen 

gestald staan op plekken waar je er overlast van hebt. 

• Het is vaak erg druk, voor al op zaterdag, bij de onbewaakte fietsenstallingen. Er zouden er meer mogen komen. Een 

(kleine) stalling bij de Hema zou fijn zijn. Er staan altijd wel fietsen van mensen die aan de ene kant de vleesstraat inlopen 

met fiets en 

• het probleem is meestal niet de fietsenstalling, maar het feit dat de mensen daar de fietsen buiten de rekken plaatsen en 

zo de doorgang versperren en vaak meerdere plaatsen bezetten. 

• het stallen van fietsen nabij het station op de openbare weg moet verboden worden. Als voorbeeld geef ik aan het 

stallen van fietsen in de Heutzstraat en op Kaldenkerkerweg tegen de groenvoorziening bij de bushalteplaats 

• Het stoort mij enorm dat er overal in het winkelgebied fietsen staan, dat er mensen fietsen in het voetgangers gebied, 

dat winkeliers reclame plaatsen op blindengeleidepad ( Ribbeltjesroute),  Dat er niet of nauwelijks wordt opgetreden 

tegen bovenstaande, 

• Hoewel bij het stationsplein de fietsenstalling na de verbouwing verbeterd is t.a.v. de rekken met slotbeugels, blijkt nu al 

dat deze stalling te klein is. Veel fietsen staan buiten de stalling, verder mis ik daar een overdekking, zodat de fietsen bij 

slecht weer droog staan 

• Ik fiets al ruim 40 jaar door Venlo (woon-school en woon-werk, Tegelen-Venlo noord), er is nog nooit een fietsvriendelijk 

verbinding geweest. 

• Ik gebruik deze Velopa fietsenstandaard nooit, wat er wel handig aan is is dat je een kabelslot er aan bevestigen kan. 

• Ik heb wel nog een opmerking over de fietsveiligheid: vind het heel prettig dat ik toch een deel van de binnenstad 

fietsend kan bereiken, maar er zijn een aantal zéér gevaarlijke punten, zoals:  kruising bij de Loco/Begijnengang/Gr. 

Kerkstraat  kruising Be 

• Ik prefereer een gratis overdekte en bewaakte fietsenstalling dicht bij de winkels en ook bij de supermarkt zoals de 

Jumbo! 

• Ik vind dat er te weinig plaats voor fietsen is op het station in Blerick. 

• ik vind het niet handig om mijn fiets in een beugel te zetten, omdat de kans op een slag in het rad groot is. 

• Ik vindt met namen erg hinderlijk dat er zo veel fietsen staan voor C&A je moet altijd om lopen als je bij C&A naar binnen 

• ik weet zo snel niet of de standaard in de vorige vraag dezelfde zijn als die bij het stadskantoor staan. Dat zijn namelijk 

ondingen die alleen geschikt zijn voor oudere fietsen. Mijn huidige fiets van 4 jaar heeft een dynamo die in de naaf van 

het voorwiel zit 

• Ik zet mijn fiets altijd op zijn eigen standaard en nooit in zo`n fietsrek omdat ik dat helemaal niks vind. Lastige dingen. 

• Ik zet mijn fiets nooit in een fietsenhouder maar gebruik liever mijn eigen fietsenstandaard. 

• Ik zou het erg fijn vinden als er nog een bewaakte fietsenstalling bij zou komen. 

• In de voorgenoemde standaards passen geen fietsen met dikke banden. En verkeersdrempels vind ik erg irritant als 

fietser, omdat je vaak eroverheen hobbelt en botst. Ze zijn voor een fietser niet prettig geleidelijk gemaakt. 

• in wintertijd ook fietspaden en zijstroken rijwegen schoonhouden bij vorst en/of sneeuw. 

• Is nu een zooitje.............................Ziet rommelig, onverzorgd uit. 

• je moet ook een atb kunnen stallen en dat kan nu heel moeilijk of je beschadigd je fiets 

• Laat gèèn fietsen meer toe in het winkelcentrum, maak voldoende betaald( of gratis) parkeren tegen een gering bedrag.  

Dan worden er geen fietsen meer gestolen c.q. vernield. 

• Let op: Is er bij de nieuwe bioscoop Picardie Nassaustraat wel rekening gehouden met toename van fietsen neerzetten?  

om te voorkomen dat fietsen voor de woningen in de Nassaustraat geplaats worden  s ‘avonds.  En bij het nieuwe 

Poppodium extra stallingen 

• Maak een velopa tulip zonder wielsteunen. Wielsteunen maken een slag in het wiel. 

• Maak gewoon een degelijke stang waar je fietsen aan vast kunt maken. goedkoper en flexibel. 

• Maak het parkeren nog maar duurder dan komt er helemaal niemand in de binnenstad meer. 

• Maak kleine afgeschermde fietsstallingen in de aanwezige parkeergarages. EN SPECIAAL VOOR ELECTRISCHE FIETSEN 

HIER OOK EEN OPLAADPUNT 

• Meer aandacht en bewaking in de stad. Ook nazorg. Na aangifte gedaan te hebben nooit meer iets gehoord. 
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• Meer controle dat er in de binnenstad niet gefietst wordt 

• Meer en betere routes zouden voor de fietser een verbetering kunnen betekenen. Laat de ambtenaren eens met de fiets 

komen. Dat opent hen misschien de ogen. 

• Meer gratis plekken voor het stallen van de fiets. Dus minder auto's naar de stad. Goed voor de middenstand en de 

economie en het milieu. Plus, plus, plus. Door te bezuinigen met de benzine kun je meer uitgeven aan boodschappen. 

• meer toezicht houden op het stallen van de fietsen in de daarvoor bestemde plaatsen 

• met moet bij fietsen stallingen opletten tegenwoordig zijn er veel fietsen met bredere sturen en in de stalling passen ze 

dan niet naast elkaar.de kabels van de fietsen haken vaak ineen en als de dan terug komt uit de stad is er een kabel kapot  

• Mij valt op dat de standaard veelal slecht voor 50% gebruikt worden.  Vaak omdat de fietsen toch te dichtbij elkaar staan, 

iets breder plaatsen en de effectiviteit zou wel eens veel kunnen toenemen 

• mijn fiets past niet in de fietsenstalling die de gemeente vaak plaatst 

• Mijn fiets zet ik nooit in een fietsenrek vanwege de mogelijkheid tot beschadiging aan de banden; slag in het wiel. Ook zie 

ik dat elektrische fietsen niet in een fietsenrek worden geplaatst. Als de gemeente meer mensen op de fiets naar de stad 

wil laten 

• Mijn mening over fietsenstandaards van het type 'VelopA TuliP' is dat de meeste kettingen van veiligheidssloten deze 

afstand naar de beugel niet halen omdat ze te kort zijn, waardoor je de fiets niet in de wielbeugel kan zetten maar verder 

door moet zetten 

• Mogelijkheden om s ‘avonds bewaakt te stallen vind ik belangrijk, waarbij ik speciaal denk aan bezoekers van de 

Maaspoort; bioscoop (straks...) en andere evenementen of activiteiten die in de avonduren plaatsvinden. 

• Nijmegen heeft een perfecte gratis fietsenstalling aan het begin van de binnenstad en deze werkt perfect. Er staan 

praktisch geen fietsen los in de stad! 

• Ook plaats maken voor fietsen neer te zetten op de eigen standaard. Bij fietsenrekken krijg je vaak een slag in het 

voorwiel. Zie bijvoorbeeld de fietsenstalling bij de Lidl in Blerick.   Kunnen de fietsen op de eigen standaard staan en je 

kunt ze vastzetten 

• Op de Maasboulevard moeten nog fietsenstandaards komen, op de Maasstraat graag nog meer. 

• Op sommige plaatsen stoort het dat er fietsen worden geparkeerd, bijvoorbeeld sinds de verbouwing van het station, op 

de hoek van de Heutzstraat. Die fietsen horen gewoon bij het station te staan. Verder dacht ik dat het wel meeviel met 

parkeren van fiets 

• oude, kapotte fietsen beter opruimen 

• Plaats in plaats van design fietsstandaards VelopA TuliP,  gewone rekken/beugels zoals bij het ziekenhuis waar je fiets 

stabiel geplaatst kan worden zonder dat deze omgeduwd kan worden met als gevolg een  krom voorwiel! 

• situaties bij fietsstallingen zijn soms onoverzichtelijk. Bij de Beekstraat en bij de C&A. Liggen dan meteen aan de weg. Wil 

je de fiets eruit verplaatsen, is dat soms met kinderen onoverzichtelijk. 

• Stalling Jorisstraat is een goed voorbeeld, wordt intensief gebruikt.  Succes! 

• standaards zijn misschien wel mooi en efficiënt maar als fiets wordt omgeduwd dan wel getrapt zit men met een schade 

vandaar dat ik deze bij voorkeur niet gebruik. 

• stuurbevestigingsrekken zijn beter voor de fiets en voorkomt scheve wielen. 

• Succes met je onderzoek en hopelijk wordt er iets gedaan met je aanbevelingen.    Laat bijv. bewaakte fietsenstallingen 

runnen door mensen met een (Bijstands)uitkering en vul dat aan tot minimaal het eerste jaar tot minimaal het minimum 

loon. 

• Tegenwoordig zijn er veel fietsen met een mand of krat voor op de fiets. Deze passen vaak niet in een fietsenstalling (te 

breed of band past niet in het rek door de drager)  Hierdoor worden ook veel fietsen los geparkeerd. Zou handig zijn als 

hier naar wo 

• Toelichting op de fiets(on)vriendelijkheid: het fietsverkeer wordt te veel vermengd met voetgangersverkeer. Dat is 

verdomd hinderlijk, want waar de voetgangers doorgaans maar wat rondkeutelen voor hun eigen gezelligheid en dus 

bepaald niet de neiging hebben aan de kant te gaan 

• Trek, zoals veel zaken in de gemeente Venlo een uniform plan, en geen kleinschalige projecten aanzwengelen met eigen 

ideeën, en andere opzet t.o.v. de rest 

• Vakken met parkeerplaats fietsen met camera's en dan ook controleren en niet verantwoordelijkheid van veiligheid 

ontvluchten. 

• Veel strenger optreden tegen diefstal en vernielen van fietsen en echt veel strenger met zware straf en boete. 

• veiligheid en bewaking tot na uitgaanstijden belangrijk. 

• Venlo is groter dan de binnenstad, het zou eens handig zijn om dit onderzoek uit te breiden naar andere stadsdelen, zoals 

Tegelen, Belfeld, Arcen en Lomm Maar dit zal waarschijnlijk niet gaan omdat het geld alleen bestemd is voor de 

binnenstad. Wederom heef 

• verder geen opmerking over het plaatsen van fietsen in de binnenstad, maar wel over het plaatsen van fietsen op de 

kleinere stations van de gemeente Venlo. Dat is echt rampzalig! regelmatig dat mijn fiets gestolen of vernield is op het 

station in Tegelen. 

• Vernielde en kapotte fietsen zo snel mogelijk weghalen, zodat deze niet weer aanleiding geven voor het vernielen van 

goede gestalde fietsen. Naar mijn mening blijven vernielde fietsen te lang op stallingsplaatsen staan/liggen 

• vernielde fietsen en lang gestalde fietsen met lekke banden of zelfs geen wielen meer eerder opruimen. 

• Verspreid de stallingen meer. Op die manier komen de mensen ook op meer plaatsen in de stad. 
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• Vind het meer dan irritant dat meer dan de helft van  fietsen NIET in de beugels geplaats worden maar ERVOOR zodat er 

geen plaats meer is en ik de fiets buiten de fietsrekken/beugels moet plaatsen. 

• Voor de eigenaar van een elektrische fiets is het belangrijk dat hij zijn fiets ergens aan kan vastbinden om omvallen te 

voorkomen, want dit veroorzaakt doorgaans veel schade. Ik zet mijn fiets dus meestal vast aan een lantaarnpaal of 

prullenbak. 

• Voor mij is het allerbelangrijkste, dat ik mijn fiets weer terug vind na theaterbezoek of winkelen en vanzelfsprekend 

zonder beschadigingen! Met het oog op het toenemend aantal studenten in de stad mag Venlo niet achterblijven met 

fatsoenlijke faciliteiten 

• Vroeger hadden we in de binnenstad 2 bewaakte fietsstallingen.  In de Lomstraat bij Schell en bij het city theater.  Waren 

strategisch prima plaatsen, voor bezoekers uit noord en zuidelijke kant. 

• waarom geen overdekte (bewaakte)fietsenstalling op het vleesplein. 

• waarom hebben ze in Venlo wel een fiets project met lok fietsen en in Blerick niet.  er zijn al 2 fietsen van mij in Blerick 

gestolen die af gesloten waren. 

• Waarom worden fietsen niet geweerd in de binnenstad, fiets en plaatsingverbod! Hierdoor heeft men meer ruimte en 

geen last van het parkeren van de fietsen, draagt bij aan een vriendelijker stadsbeeld. 

• Waarom wordt er niets gedaan aan het lukraak fietsen neerzetten voor winkels van middenstanders? Bovendien staan er 

soms maandenlang fietswrakken in fietsrekken. Weghalen die handel zou ik zeggen, zeker als ondernemers daar al 

verschillende keren om gevraagd heeft 

• wat betreft fietsvriendelijkheid binnen gemeente Venlo is het belangrijk dat niet verschillende fietsroutes tegelijkertijd 

opengebroken worden (Prof Gelissensingel en Tegelseweg) 

• Wat mij het meest irriteert, is dat mensen vooral jongeren, hun fiets klakkeloos ergens neerzetten in looppaden of voor 

ingangen van winkels e.d. Het interesseert hun niet dat een ander hierdoor niet door kan. Vooral bij de bibliotheek is dit 

vaak zo. Je 

• Wat mij vooral stoort is dat door het tekort aan goede stallingsmogelijkheden, de bestaande stallingen helemaal dicht 

worden gezet met fietsen. Met als gevolg dat er veel fietsen omver liggen doordat men niet/moeilijk meer bij hun eigen 

fiets kunnen komen 

• Wat voor vele bezoekers nog steeds onduidelijk is:  De Parade, St. Jorisstraat worden door de bezoekers enkel gezien als 

voetgangersgebied, waardoor bellende fietsers kwade gezichten krijgen van voetgangers, voetgangers niet aan de kant 

gaan etc.   

• Weinig bewaakte fietsenstalling, als het bewaakt is zeker betaald en ook nog eens duur! Hierdoor is er sprake van veel 

vernieling en diefstal. Helaas! 

• Zorg dat de fietsenstalplaatsen overdekt zijn.  Zo zijn ze goed herkenbaar en wat sociale controle betreft beter beveiligd. 

Mensen kun je er naar verwijzen, door betere zichtbaarheid. Het geeft een verzorgd beeld in de stad. En last but not least 

,de fiets s 

• Zorg voor meer bewaakte gratis fietsstallingen zoals in Roermond daar kunnen we zo wie zo een voorbeeld aan nemen 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2:  Vragenlijst enquête fietsparkeren 

 

In deze bijlage is de vragenlijst opgenomen, die gebruikt is voor de enquête. Hierbij kan wel opgemerkt worden 

dat de vragenlijst digitaal werd afgenomen. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Bijlage 3:  Grafieken van met antwoorden op de vragen uit de enquête 

 

 

v1 Bent u man of vrouw? (n=798) 

 
 

v2 Wat is uw leeftijd? (n=802) 

 
 

v3 Wat is uw postcodewijk? (n=799) 

 

v4 Wat is uw hoofdbezigheid overdag? (n=800) 

 



 

v5 Hoe vaak komt u in de binnenstad van Venlo? (n=804) 

 
 

 

v6 Om welke redenen bezoekt u de binnenstad en wat zijn de  

 belangrijkste redenen voor uw bezoek?(n=791) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v7 Hoe lang verblijft u gemiddeld per bezoek in de binnenstad?(n=789) 

 
 

 

v8 Hoe vaak fietst u (gemiddeld)?(n=792) 

 



 

v9 Als u niet of weinig fietst, wat zijn daarvoor dan de belangrijkste redenen? (n=28) 

 

v10 Hoeveel invloed hebben de weersomstandigheden op uw fietsgedrag? (n=763) 

 
 

v11 Hoe vaak gaat u gemiddeld met de fiets naar de binnenstad van Venlo? (n=759) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v12 Als u niet of weinig met de fiets naar de binnenstad gaat, wat zijn daarvoor dan de belangrijkste 

redenen? (n=41) 

 

 

v13 Zou u vaker met de fiets naar de binnenstad gaan .... (n=726) 

 

 



 

v14 Als er eventueel andere dingen zijn, die de gemeente zou kunnen doen en die u ertoe zouden kunnen 

bewegen om vaker met de fiets naar de binnenstad te gaan, kunt u die hier vermelden. 

(n=128)(N=57) 
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v15 In de binnenstad van Venlo is een bewaakte fietsenstalling op het Vleesplein, ter hoogte van C&A. 

Daarnaast is er een bewaakte stalling bij het NS−station. 

Kende u deze twee bewaakte fietsenstallingen? (n=775) 

 

 
 

 

 



 

v16 Wat vindt u van de huidige bewaakte stalling op het Vleesplein bij C&A?(n=696) 

 

v17 Vindt u dat de huidige bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad op de 

 juiste locatie liggen? (n=724) 

 
 

Nee want: (n=205)(n=148) 

 



 

v18  Hoe belangrijk vindt u de volgende zaken als u uw fiets in de binnenstad stalt?(n=666) 

 

 

 

v19  Met welke fiets gaat u meestal naar de binnenstad?(n=555) 

 



 

v20  Als u met de fiets naar de binnenstad gaat, waar zet u de fiets dan meestal neer? (n=696) 

 

 

v21  Wat zijn de belangrijkste redenen dat u uw fiets op de aangegeven plaatsen  stalt? n=695) 

 

 

 



 

v22 Als een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad gratis zou zijn, zou u dan 

 vaker de fiets bewaakt stallen?(n=687) 

 

 
 

 

 

v23 Hoeveel bent u bereid te betalen voor het bewaakt stallen van uw fiets in de 

 binnenstad?(n=806) 

 

 
 

 

 

 



 

v24 Wat zou er volgens u verbeterd kunnen worden als het gaat om het stallen van fietsen in de 

binnenstad van Venlo? (n=734) 

 

 

 

 

 

v25 Als u uw antwoord wilt toelichten of als u andere verbeteringssuggesties wilt voorstellen voor het 

stallen van fietsen in de binnenstad, kunt u dat hieronder doen. (n=78)(n=53) 

 
 

 

 



 

v26A  Vindt u dat er te weinig mogelijkheden in de binnenstad zijn om de fiets te stallen? (n=746) 

 

 
 

 

 

V26B Vindt u dat de fietsen, die buiten de stallingen geplaatst worden, in de binnenstad voor overlast 

zorgen voor bewoners, winkeliers of andere bezoekers van de binnenstad? (n=739) 

 

 
 

 

 

v27 Stoort het u dat er veel fietsen op straat staan in het winkel− en/of uitgaansgebied van de 

binnenstad? (n=746) 

 

 
 



 

v28A  Hoe vaak is uw fiets de afgelopen 2 jaar in de binnenstad van Venlo gestolen? (n=678) 

 

 
 

 

 

V28B  Wanneer is dat (de laatste keer) gebeurd? (n=222) 

 

 

 

 

 

v28C  Hoe vaak is uw fiets de afgelopen 2 jaar in de binnenstad van Venlo vernield? (n=668) 

 

 
 

 



 

V28D  Wanneer is dat (de laatste keer) gebeurd? (n=222) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

v29 Als er een nieuwe bewaakte fietsenstalling in de binnenstad zou worden gerealiseerd, waar zou die 

volgens u dan het beste kunnen komen? (n=756) 

 

 
 



 

V30 Als u de gemeente Venlo en de binnenstad een rapportcijfer zou moeten geven voor de 

fietsvriendelijkheid, welk cijfer zou u dan geven? (n=758 gemeente en n=711 binnenstad) 

 

 Gemeente Venlo 

 
 

 Binnenstad 

 
 



 

v31 De gemeente Venlo maakt tegenwoordig voor het stallen van fietsen gebruik van fietsenstandaards 

van het type 'VelopA TuliP'. Wat vindt u van deze fietsenstandaards? (n=731) 

 

 
 

 

v32 Als u nog opmerkingen heeft over deze enquête of als u suggesties voor de gemeente heeft m.b.t. 

het stallen van fietsen in de binnenstad, kunt u die hieronder vermelden. 

 

 De opmerkingen en suggesties n.a.v. deze vraag zijn opgenomen in bijlage 1. 


