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Een gratis bewaakte
fietsenstalling in Oosterbeek.

Voorstel
Wij willen graag een gratis fietsenstalling in Oosterbeek die ook bewaakt wordt.
Inleiding
Wij hebben gekozen voor dit voorstel want het trekt dan mensen aan, omdat je
fiets niet gestolen kan worden en je dus ook geruster kan gaan winkelen. Het is
ook duurzaam, want je trekt meer mensen aan om op de fiets te gaan i.p.v. met
de auto.
Wat wil je ermee bereiken
Duurzaamheid, veiligheid, de mensen actiever maken en een bezigheid ( voor
de vrijwilligers)
Past het voorstel binnen andere afspraken? (Kader)
Het past in het kader van de parkeernota, want daarin staat dat als er ruimtes
moeten zijn of plekken waar je de auto en fiets kan parkeren, dan is het
noodzakelijk dat dit zal zijn op de bepaalde plekken van de gemeente. Dus als
de fietsenstalling zou komen moet het geplaatst worden op een plek die
geautoriseerd is door de gemeente.
Argumenten


Mensen zullen vaker met de fiets naar Oosterbeek toe gaan.



Het is duurzamer.



Het is gezonder om met de fiets naar Oosterbeek toe te gaan in plaats van
met de auto.
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Mensen kunnen hun fiets dan op een veilige plek neerzetten en met een
gerust hart boodschappen doen.



Mensen zullen dan eerder in Oosterbeek, dan in Arnhem hun boodschappen
halen en dat is goed voor de middenstand



Tegenwoordig hebben veel ouderen een elektrische fiets, die is behoorlijk
duur en die laat je niet graag onbewaakt achter en dit zijn juist de mensen
die boodschappen komen doen.

Tegenargumenten of bezwaren


Er zal in de winter minder gebruik van worden gemaakt



Het is voor de bewaker ook heel koud



De fietsenstalling moet ook onderhouden worden wat kosten met zich mee
brengt.

Wat vinden de inwoners van de gemeente ervan (Draagvlak).
Wij denken dat mensen er zeker gebruik van gaan maken en het ook fijn vinden
dat ze met zekerheid kunnen zeggen dat hun fiets niet gestolen wordt en rustig
kunnen winkelen. We hebben mensen benaderd en die vonden het een goed
idee.
Hoe wordt het uitgevoerd (Aanpak/Uitvoering)
Er moet eerst naar een plek worden gezocht waar de fietsenstalling zou kunnen
komen. We denken aan het plein voor het gemeentehuis omdat dit lekker
centraal ligt. Daarna moeten fietsenrekken worden gekocht en een bedrijf
worden ingehuurd die ze kunnen plaatsen. Ook moet er naar meerdere
bewakers worden gezocht die vrijwillig deze baan willen uitvoeren. We hebben
contact gezocht met de organisatie We Helpen en zij waren niet negatief.
Wat kost het (Financiële consequenties)
Het mag max €1500,- kosten. Wij gaan er van uit dat de kosten wat hoger
zullen zijn dan het toegewezen budget, maar we nemen aan dat de gemeente
wel iets extra wil bijdragen als dat voor de middenstand in Oosterbeek extra
werk en inkomsten op zou leveren.
 Een fietsenrek (optioneel). 1 fietsenrek voor 6 fietsen kost 40 euro.
 Onderdak voor de bewaker met verwarming.
 Omheining voor de fietsen.
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Duurzaamheid
Doordat er een bewaakte fietsenstalling is zullen mensen eerder de met de fiets
naar Oosterbeek gaan, wat kan helpen voor een schoner en duurzamer
gemeente Renkum.
Communicatie
Het is belangrijk om de inwoners op de hoogte te stellen dat er een bewaakte
fietsenstalling komt, zodat de fietsenstalling ook daadwerkelijk gebruikt gaat
worden. Je kan dit doen doormiddel van een aankondiging in de gemeentekrant
en op de site van de gemeente.
Alternatieven


Een niet bewaakte fietsenstalling



Een betaalde bewaakte fietsenstalling



Het voorstel niet laten uitvoeren

