
Het Actieplan Fietsparkeren Binnenstad en de stalling op het Gasthuisplein, een 

toelichting vanuit de Fietsersbond 
 

De keuze voor een stalling op het Gasthuisplein. 
In een projectgroep met vooral ondernemers lijkt het een mooi resultaat als er zo weinig mogelijk 

fietsen op het plein gestald kunnen worden. In deze groep is steeds gepraat over een keuze die aan 

de raad voorgelegd zou worden: of 400 fietsen op maaiveld of 200 op maaiveld en 200 in een 

inpandige stalling.  

Zwolle heeft met inpandige fietsenstallingen slechte ervaringen. Ze zijn straks allemaal gesloten. Of 

ze staan op de verkeerde plaats, of de ingang is niet zichtbaar, of de stalling ligt niet op de goede 

route. Als we kijken naar de stallingsdruk is die het grootst op de Markt, iets minder op de Oude 

Vismarkt en het Gasthuisplein heeft de laagste stallingsdruk. Ook zijn er momenteel op het 

Gasthuisplein geen grote publiekstrekkers. De beoogde stalling wordt op het verste punt van de 

stallingsvraag gesitueerd. Dit geeft ons twijfels over het gebruik. Verbouw van het pand van Scheer 

en Foppen en de jaarlijkse huurkosten zijn een behoorlijke kostenpost.   

Wij vragen ons af of dit de beste oplossing voor fietsend Zwolle is. De Fietsersbond wil geen voorkeur 

uitspreken voor een bepaalde keuze, maar we vinden wel dat de risico’s omtrent gebruik, en de extra 

kosten moeten worden afgewogen ten opzichte van een goedkopere variant, met 400 plekken op 

maaiveld, en misschien iets minder terrasruimte. De keuze is aan de raad. 

 

Het Actieplan Fietsparkeren 
Procedure 

In de aanbiedingsbrief aan de raad staat dat de Fietsersbond instemt met de plannen. Dit is niet juist. 

De Fietsersbond stemt niet in met dit actieplan.  Eind december heeft de Fietsersbond ambtelijk het 

Actieplan Fietsparkeren besproken. De definitieve plannen hebben we pas toegestuurd gekregen na 

de persconferentie van de wethouder.  We vinden het vervelend dat als we meepraten over de 

plannen, er door de gemeente de indruk wordt gewekt dat we de plannen ook goedkeuren. We 

willen het de raad in het vervolg zelf laten weten. 

Het instellen van een stallingsverbod is een verkeerd signaal. 

Fietsstad 2014 en vooral gastvrijheid, de Fietsersbond kan dit niet rijmen met het uitbreiden van het 

handhavingsgebied tot de halve binnenstad.  

 



Nu is er een stallingsverbod op de Grote Markt. Dit kan al niet worden gehandhaafd. Natuurlijk, er is 

overlast bij de Notenwinkel tegenover van Orsouw. Maar op de rest van de Grote Markt leiden extra 

fietsen niet tot problemen. Voor bij de Notenwinkel hebben we als Fietsersbond aangegeven dat het 

fysiek onmogelijk gemaakt moest worden om daar te parkeren. Dit is niet gebeurd, waardoor veel 

fietsers weer op hun favoriete plekje stallen.   

Inzet van parkeerwachters heeft op deze plek, en bij de ingang van de Mediamarkt alleen gewerkt 

toen deze daar ook daadwerkelijk stonden.  Parkeerwacht weg = effect weg = geld weg.  

Handhaving lukt nu al niet. Waarom dan het gebied nog eens extra uitbreiden?  Is het op een 

zaterdagmiddag een keer vol in de stad, dan worden eerst alle beschikbare plekken benut. Daarna 

worden pas de lege plekken tussen de vakken ingevuld. De Zwolse fietser stalt in het algemeen 

gedisciplineerd. Even een boodschapje doen met de kans dat de AFAC langs komt: leve gastvrij 

Zwolle. Staat de Melkmarkt op een zomeravond helemaal vol fietsen van mensen die de horeca 

bezoeken, smaakt het pilsje toch minder lekker met de kans op een bekeuring. De motivatie om het 

gebied uit te breiden is maar erg dun. In het actieplan wordt gesproken over een onbalans (in 

stallingsplekken) die per locatie geeft het gevoel van overlast geeft. Dit is wat ons betreft geen reden 

voor het instellen van een stallingsverbod. Sterker de Fietsersbond is helemaal tegen een 

stallingsverbod. 

Uitlokking 

En overlast wordt met de nieuwe plannen ook uitgelokt. Door de stalling bij ijssalon Saluti te 

verplaatsen naar de stadsmuur wordt de ingang van de Diezerstraat alleen maar ruimer. Wat is de 

verleidelijker en logischer om met de fiets in de hand de winkelstraat in te lopen? Nu worden deze 

fietsers “afgevangen” door een stalling. De Fietsersbond heeft aanbevelingen gedaan om deze 

stalling vooral te behouden. Wij denken ook dat door een goede stalling op het Gasthuisplein en 

extra stallingen in de Nieuwstraat er minder gestald zal worden in de stegen aan weerszijden van de 

Diezerstraat. De “overlast” kan hierdoor verminderen. Ook dit maakt een verbod onnodig.  

Overlast? 

Volgens het actieplan zijn “Criteria voor overlast zijn hinder, gevaar of inbreuk op stadsbeeld.”.  Van 

hinder of gevaar is alleen sprake bij de Grote Markt/ Oude vismarkt. Deze situatie moet ook worden 

aangepakt.  Net als fietsers die rijden in de Diezerstraat en Roggestraat, iets wat juist niet in het 

actieplan staat. De Fietsersbond vindt het vreemd dat een “inbreuk op het stadsbeeld” kennelijk de 

motivatie is om te komen tot een strikt handhavingsbeleid. Het beleid lijkt hier vooral bepaald door 

ondernemers die fietsers nog steeds als overlast zien.  En een “Beeldkwaliteitsplan” dat voordat het 

is vastgesteld alvast zijn schaduw laat vallen over fietsend Zwolle. In de visie Binnenstad 2030 wordt 

de rol van de fietser steeds belangrijker. Accepteer dan ook dat deze in het stadsbeeld horen. Zeker 

in Fietsstad Zwolle. Ondernemers weten dat fietsen erbij horen. We hebben nog nooit zoveel 

reclamefietsen in de stad zien staan! 

Het probleem is dat handhaving geen goede optie is. Inzetten op handhaving is een zwaktebod. 

Het betekent dat het ontwerp of de locaties niet aansluiten bij de vraag. Goede stallingen op de 

juiste plaats zijn dat wel. 

Misleidend 

We vinden het jammer dat de raad op het verkeerde been wordt gezet betreffende de “winsten” van 

de afgelopen tijd. Op het Grote Kerkplein is een gratis bewaakte stalling opgeofferd voor een stalling 

tussen de bomen en een pop up rekje.  Tot een toename van de stallingscapaciteit heeft dit niet 



geleid. Ook de twee herinrichtingen van het Meerminneplein hebben niet geleid tot meer 

stallingsplekken. Sterker nog: de stallingscapaciteit is met de laatste herinrichting juist minder 

geworden. Net als op de Melkmarkt, bij de Bibliotheek en de Oude Vismarkt. 

Uit het actieplan:” Het beheer van de stallingen maar ook daarbuiten wordt klantvriendelijker 

uitgevoerd. Voor alle activiteiten rondom het beheren, toezicht houden en handhaven geldt dat nog 

meer dan tot nu toe ingezet wordt op het inzetten van medewerkers van de Wezo en anderen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.” Om handhavend op te treden is tact en een goed 

inlevingsvermogen nodig. Zonder iemand te kort willen doen hebben wij twijfels of deze 

eigenschappen van de Wezo medewerkers voldoende aanwezig zijn. Helpen bij de stalling prima, 

maar handhaven…. Alweer een reden om af te zien van het stallingsverbod. 

Pop-up of show down? 

 “Van de 900 pop-up stallingplekken zijn er reeds 500 gerealiseerd op het Rode torenplein en het 

Grote Kerkplein conform het collegebesluit van april 2015 inzake ‘Tijdelijk fietsparkeren omgeving 

Melkmarkt/Voorstraat’.” Er staat soms één pop-up rek op de Grote Markt. Als daar 100 fietsen 

kunnen staan…? De huidige pop-up stallingen blijken ook nog eens vreselijke inefficiënt. 

Oorspronkelijk was het idee dat de fietsen haaks op de rekken geplaatst zouden worden. Zo kun je 

een behoorlijke capaciteit halen. Nu worden de fietsen zijdelings langs de rekken gezet waardoor de 

capaciteit dramatisch afneemt. En waarom zien we eigenlijk nooit de pop-up stallingen uit staan op 

het Rode torenplein? Zijn ze er wel?  Waarom kan de bewaakte stalling op het Grote Kerkplein niet 

weer terugkomen? Vrijdags wordt lastig, maar op zaterdag is dit toch een prima optie? Ook mooi 

voor de bibliotheekbezoekers. 

Zijn er geen mogelijkheden om de stalling in de Pletterstraat in ieder geval zaterdags open te 

houden. Volgens ons trek je hiermee bezoekers naar het kwakkelende Eiland. En is het niet vreemd 

om bewoners en ondernemers te faciliteren met extra stallingsruimte met automatische toegang en 

cameratoezicht ter waarde van 20.000 euro?  

Locatiekeuze en het selectief shoppen daarin 
Wat locatiekeuze betreft wordt de plank ook aardig misgeslagen. Tijdens verschillende van onze 

tellingen bleek dat van de ruim 3000 getelde fietsen er maximaal 2 op de extra landtong op het Rode 

Torenplein stonden geparkeerd. Twee, dat betekent dat deze locatie gelijk staat aan de 

Fietsnoodpool. En juist op die locatie heeft de gemeente 400 pop up stallingen gepland. We gaan 

handhaven en jagen de fietsers hiernaartoe. Yes Fietsstad Zwolle. 

Voor dit Actieplan is ook nogal selectief gewinkeld in de potentiele stallingslocaties. De Fietsersbond 
heeft in haar notitie ”Fietsparkeren in het Broerenkwartier, Verkenningen voor een 
optimalisatieslag” van november 2015 een aantal locaties beschreven die in onze ogen geschikt zijn. 
De Pletterstraat bij Artez stond hier niet bij, we zagen wel betere mogelijkheden in de Klokkensteeg, 
de “optisch minder fraaie locatie”, waar nu ook al rekken staan.   
Wij denken dat er veel meer locaties geschikt zijn dan nu aangegeven. Alleen aansturen op grote 
pop-up stallingen is de gemakkelijke keuze. Draagvlak vinden om op betere plekken de stallingen te 
vinden/ ontwikkelen is een keuze. Wij denken dat Fietsstad Zwolle deze keuze moet maken. 
 
Toch wat positiefs 
Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee, het houden van jaarlijks tellingen lijkt ons een goed 
voorstel. Wel zijn we benieuwd, wat er met de resultaten gedaan gaat worden. Ook zijn we 
benieuwd naar de uitwerking van de fietsvakken. Het is kan, mits goed uitgevoerd, een slimme en 
goedkope manier zijn om wild parkeren, te reguleren.  Het omval- en diefstalrisico zijn wel 
aandachtspunten.    



 
Resumerend 
Als Fietsersbond zijn wij zwaar teleurgesteld in dit actieplan FIetsparkeren Binnenstad. Wij vinden 

uitbreiding van het stallingsverbod tot de halve binnenstad een verkeerd signaal. Ook hebben we 

sterke twijfel over de gemaakte keuzes. Als Fietsersbond willen we graag meedenken voor goede 

plannen. Plannen die we samen kunnen ontwikkelen en die niet naderhand alleen maar de stem van 

de Zwolse middenstand of een stedelijk ontwerper blijkt te zijn, maar de stem van de Zwolse fietser 

die graag klant is in onze mooie stad.  


