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Uw raad heeft tijdens de behandeling van het Voorstel van de het college inzake Programmabegroting 
2018-2021 (RIS 297813) op 2 november 2017 door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie 
‘Fietsverlichting te koop bij Biesieklettes’ aangenomen. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
“De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van 
het voorstel van het college inzake de Programmabegroting 2018-2021 (RIS297813). 
 
• constaterende dat 43% van de jongvolwassenen (18-30 jaar) de fietsverlichting niet altijd op 

orde heeft1; 
• constaterende dat de gemeente Den Haag meedoet aan een experiment van de ANWB met 

wegmarkering dat als doel heeft te komen tot een structurele stijging van het aantal goed 
verlichte fietsers en daarmee de vermindering van onveilige verkeerssituaties door het gebrek 
aan verlichting; 

• constaterende dat verspreid over de stad twintig bewaakte biesieklettes zijn waar mensen gratis 
hun fiets kunnen stallen en waar op sommige plaatsen ook overige diensten als verhuur van 
kinderwagens en rolstoelen of de verkoop van HTM-dagkaarten worden aangeboden; 

 
overwegende dat naast wegmarkering ook de laagdrempelige mogelijkheid tot het aanschaffen van 
fietsverlichting kan helpen om tot een stijging van het aantal goed verlichte fietsers te komen; 
 
verzoekt het college  
in gesprek te gaan met Biesieklette Den Haag B.V. om de mogelijkheid te onderzoeken goedkope 
fietsverlichting aan te bieden bij de verschillende fietsenstallingen in de stad en om te kijken hoe in en 
om de stallingen fietsers verder kunnen worden geattendeerd op het gebruik van werkende 
fietsverlichting.” 
 
1 TNS NIPO onderzoek uit 2016 over Fietsverlichting 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op dit verzoek van de raad: 
 
Het college heeft met Biesieklette gesproken over de mogelijkheid tot het aanbieden van goedkope 
fietsverlichting in de stallingen. Op dit moment zijn er 19 gratis en bewaakte fietsenstallingen in Den 
Haag die worden beheerd en geëxploiteerd door Biesieklette. Een deel van de stallingen ligt in de 
openbare ruimte en een deel van de stallingen is inpandig. Het advies van Biesieklette is om de 
verkoop van fietsverlichting aan te bieden via een ‘fietslampjes automaat’ in inpandige 
fietsenstallingen. In deze stallingen staan de automaten het meest beschermd tegen weersinvloeden, 
diefstal en vandalisme. In de volgende vier stallingen zal een dergelijke automaat worden geplaatst: 
• Nobelstraat 
• Kranestraat 
• Spui-Stadhuis 
• Grote Markt 
In de stalling Nobelstraat is reeds een automaat aanwezig die voor een gedeelte vrijgemaakt zal 
worden voor het aanbieden van goedkope fietsverlichting. In de overige drie stallingen zullen 
automaten worden geplaatst, waar fietsers fietsverlichting kunnen aanschaffen. De investeringskosten 
hiervan bedragen ca € 12.285,= en deze worden betaald vanuit het programma Verkeerseducatie.  
 
Naast de introductie van de automaten met fietslampjes, zal op de schermen van alle stallingen van 
Biesieklette ook aandacht worden gevraagd voor het voeren van goede fietsverlichting. Hierbij wordt 
aangesloten op het communicatie- en promotiemateriaal dat reeds in Den Haag wordt ingezet bij de 
campagnes rondom het voeren van goede fietsverlichting. Via diverse acties wordt aandacht gevraagd 
voor het voeren van fietsverlichting, onder andere met de op jongeren gerichte actie “Show Yourself” 
die wordt uitgevoerd wordt door Team Alert. Ook worden campagneborden “Val Op!” langs de wegen 
geplaatst. Tevens stelt de gemeente eenvoudige fietslampjes (zogenaamde thuiskomertjes) ter 
beschikking aan de politie om te gebruiken bij controles op fietsverlichting. Fietsers die geen 
verlichting voeren worden bekeurd maar krijgen een setje lampjes mee om veilig thuis te komen. 
 
Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris de burgemeester 
 
Koen de Snoo Pauline Krikke 
 
 


