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Beste raadsleden, 
 
Tijdens het vragenhalfuurtje van 13 september 2021 is de toezegging gedaan om samen met de partners 
in de Spoorzone ervoor te zorgen dat mensen op de hoogte worden gesteld van de verschillende 
manieren om fietsen daar te parkeren. Via deze brief informeren we u over de afdoening van deze 
toezegging (69057).  
 
Op 17 november 2021 is de zuidelijke fietsenstalling op het station geopend. Sinds dat moment kunnen 
alle treinreizigers gebruikmaken van de stallingen noord en zuid. Er zijn echter meerdere bezoekers aan 
de Spoorzone dan alleen treinreizigers, en daar ontstaan in de praktijk verschillende knelpunten:  
- Andere gebruikers van de Spoorzone (bijvoorbeeld de bibliotheek of de horeca) hebben geen eigen 

inpandige stalling. Zij zijn afhankelijk van voorzieningen in de openbare ruimte.  
- Mensen stallen hun fiets niet altijd in de fietsenstallingen, waardoor de drukte in de openbare 

ruimte van geparkeerde fietsen toeneemt (parkeervakken zijn overvol, fietsen staan naast de 
voorzieningen). Met name bij de start van het nieuwe studiejaar kiezen mensen er vaak voor hun 
fiets niet te stallen.  

- Bij gebruikers van het gebied, bij sommige exploitanten, en soms ook bij mensen op de ‘vloer’ van 
de garages is niet bekend dat de eerste 24 uur gratis gebruik kan worden gemaakt van de 
gebouwde fietsenstallingen.  

- De druk op de openbare ruimte zorgt ervoor dat de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) meer 
inzet moet plegen om de openbare ruimte netjes te houden en de stallingsruimte beschikbaar te 
houden. AFAC ruimt weesfietsen en fietsen buiten de voorzieningen op. Door grote drukte op het 
station is er minder inzet elders in de stad mogelijk.  

- Het apart houden van het fietsparkeren voor het station en het stallen voor de omgeving is voor 
bezoekers onduidelijk.  

 
Toelichting fietsparkeerbeleid en communicatie  
Tilburg wil een fietsvriendelijke stad zijn. Het uitgangspunt is om ook na opening van de zuidelijke 
stalling een gratis mogelijkheid te blijven bieden voor het stallen van fietsen in de Spoorzone, ook na de 
eerste 24 uur. Dit past bij de richtlijn van het CROW1 om op grotere stations in Nederland (ook) een 
gratis fietsparkeervoorziening aan te bieden.  
- Voor de korte termijn is het advies om fietsparkeerruimte op straat te bieden op twee grotere 

locaties tot de oplevering van de Zwijsengarage. Dit zijn de stalling Stekelenburgplein (parkeren 
stationsplein en Plan-T) en stallingen achter De Boemel (parkeren horeca binnentuin en LocHal).  

- Voor de langere termijn willen wij de mogelijkheden onderzoeken om het gratis fietsparkeren in 
gebouwde voorzieningen te faciliteren dan wel te verlengen (zie toelichting hieronder).  

 
Verder zijn er voor het kortparkeren op twee plekken in de Spoorzone blauwe vakken:  
-  Aan de Brokxlaan ter hoogte van de LocHal (voor o.a. bezoek bibliotheek)  
-  Achter de polygonale loods (voor o.a. bezoek horeca)  

 
1 De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek, CROW KpVV lost kennisvragen op over verkeer en vervoer voor decentrale overheden. 



 
Als 3e gratis stallingsmogelijkheid kunnen bezoekers met hun OV-chipkaart de eerste 24 uur gratis in de 
fietsstalling staan. Wie geen OV-chipkaart heeft, kan bij de stalling een dagpas (100 stuks) aanvragen 
zodat de fiets toch gratis geparkeerd kan worden.  
In de praktijk blijkt dat deze afspraken over gratis fietsparkeren met dagpas onvoldoende helder zijn. De 
gemeente gaat in overleg met de betrokken partijen om ervoor te zorgen dat hier verbetering in komt. 
 
Korte termijn oplossing  
De afgelopen periode hebben we rondom het fietsparkeren gecommuniceerd via verschillende kanalen:  
- De tijdelijke fietsenstalling achter RAW verdwijnt. Dit is via borden op locatie gecommuniceerd.  
- Op de website van de gemeente en die van de Spoorzone staat een verwijzing naar de 

Stekelenburgpleinstalling en de stalling achter de Boemel. 
- Borden op het Stekelenburgplein verwijzen naar de nieuwe fietsenstallingen, zowel in het 

Nederlands als in het Engels.  
- Op de Willem II-passage komt een groot doek dat de nieuwe gebouwde stallingen open zijn. 
- Er wordt gewerkt met fietscoaches. Namens gemeente en NS worden er in een periode van drie 

weken - vanaf de opening van de stalling zuid op 17 november - coaches ingezet die verwijzen en 
uitleggen over het gebruik van de gebouwde fietsstallingen. 

- De LocHal en Plan-T zijn verzocht om te communiceren over de mogelijkheden rondom 
fietsparkeren. Afgesproken is dat deze partijen verwijzen naar de blauwe vakken aan de Broxklaan, 
de tijdelijke fietsenstalling achter de Boemel, en de mogelijkheid tot stalling in de NS-stalling 
middels OV-chipkaart of dagpas.  

 
Lange termijn oplossing  
Voor de lange termijn worden er drie opties uitgewerkt:  
1.  Creëren van bewustwording bij  gebruikers.  

De fietsparkeerders moeten zich bewust worden van het gemak van de fietsenstallingen. We zijn 
hierover met NS in overleg hoe de gebruiker te verleiden de fiets in de gebouwde stallingen te 
parkeren.  

2.  In de NS-stalling vragen we de NS om de mogelijkheid tot gratis stallen uit te breiden, bijv. eerste 72 
uur gratis.  
De gesprekken hierover worden opgestart met de NS. We zien nu veel weekendfietsen in het 
openbaar gebied staan. Als de tijd verruimd wordt of er andere abonnementsvormen voor 
studenten komen, zal dit een deel van het probleem oplossen.  

3.  Onderzoek doen naar permanent fietsparkeren in de openbare ruimte Spoorzone.  
Samen met de landschapsarchitect wordt onderzocht waar in de toekomst voor bezoekers plek is 
om in het openbaar gebied veilig hun fiets te stallen. 

 
Het college beschouwt met deze brief dat de openstaande toezegging 69057 is afgewikkeld.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college, 
 
 
Bas van der Pol 
wethouder 
 


