
 

Besluit tot aanwijzing van parkeervoorzieningen met een verkorte stallingsduur 

van fiets, snorfiets of bromfiets 

(Besluit zones parkeerduurbeperking fietsen, snor- en bromfietsen) 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAARLEM, 

overwegende, dat 

 De algemene regel is dat fietsen maximaal 1 maand achtereen in een stallingsvoorziening 

geparkeerd mogen staan 

 Deze algemene regel voor sommige intensief gebruikte locaties te lang is 

 het ingevolge artikel 5:12, onder b van de Algemene plaatselijke verordening in het belang 

van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast of ter 

voorkoming van schade aan de openbare gezondheid het mogelijk is voor 

parkeervoorzieningen een periode aan te wijzen afwijkend van de onder lid a genoemde 

periode van 1 maand; 

 er nu een hoge fietsparkeerdruk heerst in de stationsomgeving 

 de in de stationsomgevi ng ontwikkelde fietsparkeergelegenheid primair is gerealiseerd ten 

behoeve van reizigers met het openbaar vervoer 

 de capaciteit van de fietsparkeergelegenheid voor een deel  wordt gebruikt door niet OV-

reizigers en dat er geconstateerd is dat deze groep van niet OV-reizigers langdurig achtereen 

parkeercapaciteit bezet houdt 

 er door het weren van de niet OV-reizigers er meer capaciteit beschikbaar kan komen voor 

de doelgroep 

 er voor de categorie langstallers een redelijk alternatief beschikbaar is in de vorm van de NS-

stalling onder het stationsgebouw alwaar tegen vergoeding van een dagtarief of abonnement 

bewaakt gestald kan worden. 

 er in de NS-stalling nog ruim voldoende plek is 

 de openbare fietsenstallingen in het centrum primair zijn bedoeld voor bezoekers aan de 

binnenstad 

 misbruik van de openbare fietsenstallingen als buurtstalling  voorkomen moet worden 

 Haarlem een stelsel van buurtstallingen heeft beheert door “Haarlem Fietsstad” 

 de stalling Jacobijnestraat geen overnachtingsmogelijkheid biedt in verband met het mede 

gebruik doordeweeks door scholieren van het Stedelijk Gymnasium 

 

BESLUITEN 

Artikel 1. Aanwijzing voorzieningen 

Lid 1: Aan te wijzen als een voorziening waar het verboden is fietsen,  brom- of snorfietsen langer te 

stallen dan een periode van 3 dagen aaneengesloten: 

a. De (onbewaakte) fietsparkeerkelder “Fiets In” gelegen onder het Stationsplein-Zuid 



b. De fietsgevel aan het Kennemerplein 

c. De fietsvakken gelegen langs de Jansweg 

d. De ruimte tussen de spoordijk en de Jansstraat nr. 15 (CWI-locatie) 

e. De ruimte gelegen achter de fietsgevel en het Kennemerplein nr. 2 

f. Alle fietsrekken in de Lange Herenstraat 

g. Alle fietsrekken ter hoogte van Stationsplein 68 en 70 

Lid 2: Aan te wijzen als voorziening waar het verboden is fietsen,  brom- of snorfietsen langer te 

stallen dan een periode van 7 dagen aaneengesloten: 

h. De (bewaakte) openbare fietsenstalling Smedestraat; 

i. De (bewaakte) openbare fietsenstalling Tempeliersstraat; 

j. De (bewaakte) openbare fietsenstalling Botermarkt; 

Lid 3: Aan te wijzen als voorziening waar het verboden is fietsen,  brom- of snorfietsen langer te 

stallen dan de openstellingsuren: 

a. De (bewaakte) openbare fietsenstalling Jacobijnestraat; 

Artikel 2. Bekendmaking en inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking op 1-1-2017. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit zones parkeerduurbeperking fietsen, snor- en 

bromfietsen. 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van ……………… 

De secretaris, 

De burgemeester 
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