
Gemeenteraad Arnhem   AANGENOMEN

Bijeen op 24 november 2021 

Ter bespreking van Vaststellen: Gele Rijders Plein 

Motie van Mark Coenders - GroenLinks 

Hans Eliëns - Partij voor de Dieren 

Lea Manders - Arnhem Centraal 

Nico Wiggers - Arnhemse Ouderen Partij 

Talip Aydemir - DENK Verenigd Arnhem 

Eric Greving - PvdA 

Daniël Becker - ChristenUnie

Titel motie Aanvulling fietsparkeerplan 

Nummer  

Zaaknummer 

21M198 

559892 

De Raad, 

Gehoord de beraadslaging, 

We weten dat: 

- Het college in 2021 werkt aan een fietsparkeerplan voor de binnenstad; 

- In het fietsparkeerplan wordt ingegaan op hoe we als stad met fietsparkeren willen 

omgaan: hoeveel ruimte moet er beschikbaar zijn, zijn grotere opvangstallingen aan de 

randen van de binnenstad nodig, de opstelling ten aanzien van (meer) bewaakte 

stallingen en hun openingstijden of de aanpak van straatparkeren. 

- Als uitgangspunt voor het op te stellen fietsparkeerplan voor de binnenstad wordt 

opgenomen dat de fietsenstalling op het Gele Rijders Plein 24 uur per dag toegankelijk 

is en blijft voor gebruikers. 

We vinden dat: 

- Een (half) ondergrondse fietsparkeerplan niet als goede optie wordt gezien door velen; 

- Bereikbaar fietsparkeren beschikbaar moet zijn in meer dan dezelfde aantallen als nu 

op of rond het Gele Rijdersplein; 

- Er de behoefte bestaat om (op termijn) minder fietsparkeerplekken te hebben naast de 

AKU-fontein. 



Daarom vragen we het college: 

- Bij het fietsparkeerplan alternatieven te zoeken voor het fietsparkeren op het maaiveld 

op het Gele Rijdersplein. Hierbij uit te gaan van bereikbaarheid in tijd (24 uur per dag, 7 

dagen per week), bereikbaarheid voor de fiets en aantrekkelijke inpassing in de 

omgeving. 

en gaat over tot de orde van de dag 
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