
CAMPAGNE

De vele tentakels van Posifiets
in Maastricht
Een helder beeld van de ‘wondere wereldʼ van het fietspar-
keren in anderhalf uur. De strak geregisseerde Posifiets-toer
door het centrum van Maastricht bleek gisteren een staal-
kaart van problemen en – gelukkig – ook oplossingen.

DOOR JOOS PHILIPPENS

Hoe werkt de Posifiets-campagne in de praktijk? Burgemeester
Annemarie Penn-te Strake en wethouder Gert-Jan Krabbendam
fietsen mee om te zien hoe Maastrichtenaren gemotiveerd worden
hun fietsen niet langer op trottoirs te laten rondslingeren. Zeker

Voor deze nieuwe mural staan geen geparkeerde fietsen meer.
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slechtzienden en mensen achter een rollator of in een rolstoel ko-
men dan in de problemen. Dat ervaart de burgemeester zelf als ze
zich geblinddoekt door een ‘fietsparcours’ worstelt.
De Vijfharingenstraat is zo’n hotspot, waar geparkeerde fietsen het
straatje halveren. Terwijl er toch genoeg stalling is, onder en zelfs
op een wooncomplex. Eenzelfde beeld in de Sporenstraat, waar er
geregeld letterlijk geen doorkomen was, met ook nog fietsen die
etalages blokkeerden. Hier gaat het de goede kant op. De wanho-
pige ondernemers Petra Smit en Bert Dassen stuurden foto’s naar
de gemeente, tot uiteindelijk Jelle Ummels van Zuid-Limburg Be-
reikbaar kwam kijken. Sinds de ondernemers rode ‘Posifiets’-la-
bels op de fietsen hangen – ook die van horecapersoneel – is de
sfeer veranderd. Dassen: „Die labels werken prima, ook bij stu-
denten. Het is niet meer wij-zij, maar ‘wij van de Sporenstraat’.”
De ondernemers bepleiten een goede bewegwijzering naar fietsen-
stallingen, en die komt er ook, verzekert ambtenaar Marijke
Terpstra. „Een systeem dat aangeeft hoeveel plekken nog vrij zijn
in de stallingen, hopelijk zelfs al dit jaar.” De gemeente kent een
driesporenbeleid, dat begint met voldoende parkeerplekken. Een
grote nieuwe stalling onder winkelcentrum Entre Deux, sinds kort
eigendom van zakenman Rien Leeijen, moet de parkeerdruk flink
verminderen. Twee: fietsers naar stallingen verwijzen, drie: weg-
slepen. Je kunt je fiets ophalen in het depot aan de Sint-Gerardus-
weg, sinds 1 oktober niet meer gratis, je betaalt 25 euro.
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Bij de gemiddelde stalling blijkt een kwart van de fietsen een wrak.
Opvallend veel kapotte exemplaren zijn van verhuurbedrijf Swap-
fiets. „Daar zijn we intensief mee in gesprek,” vertelt Terpstra.



„We hopen dat Swapfiets vaker weesfietsen ophaalt.” De universi-
teit heeft die bocht al genomen, vertelt Gido Boere. „Weesfietsen
zamelen we in, die bezorgen we bij de Fietsbank.”
Fietsparkeervakken, een recente trend in Maastricht, werken goed
tegen weesfietsen. Alleen nog maar vakken, zou je dus zeggen.
„Maar dat kan niet,” zegt wethouder Gert Jan Krabbendam.
„Fietsrekken blijven nodig om fietsen veilig te kunnen stallen.”
Handhaving voert ook in goede staat verkerende fietsen af. Sinds 1
oktober waren dat er welgeteld 35, een aantal dat het gebrek aan
handhavers inzichtelijk maakt. „Het is ook veel werk,” verklaart
Dieter Pelsen. „Labels ophangen, na twee weken een nieuw label
als laatste reminder, de volgende dag de fiets afvoeren.” In het de-
pot wijst hij op het restant, een stuk of twintig exemplaren. „De
rest is opgehaald. In stallingen die we zo bewerken, zien we weer
plek ontstaan.” Er zijn meer succesjes. Maandenlang hing achter
het raam van een restaurant aan de Ezelmarkt een bord: ‘Burge-
meester, mogen we hier een terras?’ Het is weg. Resultaat van een
aanpak op maat: in overleg met de directe buurt zijn de fietsrek-
ken voor de horecazaak verplaatst. Hier staan nu terrasstoelen. De
Stationsstraat blijft een fenomeen. Nauwelijks tien meter van de
immense ondergrondse stalling (3000 plekken) halen handhavers
om de andere dag geparkeerde fietsen weg. Vlakbij, in de Bourgog-
nestraat, schittert sinds twee weken een mural van kunstenaar
Dave de Leeuw, met de tekst ‘Fiets ‘m door naar de stalling’. Buur-
man Jos Crijns: „Dat werkt. Hier heeft geen fiets meer gestaan.”
Maar toch. De tweewielers staan nu tien meter verderop op het
trottoir…
Het fietsparkeerprobleem aanpakken is een zaak van de lange
adem, daar is iedereen het wel over eens.


