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Den Haag
maakt het

Den Haag heeft de afgelopen jaren in 
zeven buurten fi etstrommels 
geplaats. Fietstrommels zij n 
stallingen waarin vier fi etsen droog 
en veilig gestald kunnen worden. 
Het Geuzenkwartier is de achtste en 
laatste buurt waar de gemeente 
fi etstrommels wil plaatsen. 

Inloopbij eenkomst
Op dinsdag 17 mei 2016 organiseert de gemeente 
een inloop bij eenkomst. Tij dens deze bij eenkomst 
kunt u het concept plaatsingsplan inzien en 
vragen stellen aan medewerkers van de gemeente 
Den Haag en de fi rma Biesieklette.

Datum dinsdag 17 mei 2016
Tij d   van 16.30 tot 19.30 uur
Locatie  wij kcentrum de Mallomok, 

Westduinweg 38d/40

Wat Plaatsen negen fi etstrommels
Waar  Geuzenkwartier (tussen 

Kranenburgweg, Westduinweg 
en Van Boetzelaerlaan)

Wanneer Eind 2016

Fietstrommels 
Geuzenkwartier 

Uitnodiging inloopbĳ eenkomst dinsdag 17 mei 2016



Wat is een fietstrommel?
Een fietstrommel is een afgesloten stalling waarin vier fietsen 
droog en veilig gestald kunnen worden. De trommel is onge
veer 1,80 breed, 2 meter diep en 1,50 meter hoog. De huur van 
een plek in een fietstrommel is € 7,50 per maand.  

Biesieklette Den Haag B.V. beheert en onderhoudt de trommels. 
Fietseigenaren die een plek huren krijgen een sleutel waarmee 
de trommel geopend kan worden. 

Waarom in uw wijk?

In februari 2010 is na een succesvolle proef besloten om 120 
trommels in acht buurten te plaatsen. Fietstrommels zijn een 
uitkomst voor wijken waar veel woningen zijn zonder eigen 
berging voor de fiets. Ook in het Geuzenkwartier zijn veel van 
dit soort woningen en staan er veel fietsen noodgedwongen in 

de hal of op straat. 

Locaties voor trommels
De gemeente plaatst alleen trommels indien er voldoende 
inschrijvingen zijn. In overleg met uw bewonersorganisaties 
heeft de gemeente het concept plaatsingsplan opgesteld. 

Bij het opstellen van het plaatsingsplan is gekeken naar de 
landschappelijke kwaliteiten van de wijk. Het concept 
 plaatsingsplan kunt u inzien tijdens de inloopbijeenkomst 
en via denhaag.nl/fietsen. Voorstel is om in de volgende straten 
fietstrommels te plaatsen:

Van Boetzelaerlaan op de hoek van de Van Boisotstraat

Jan van Houtstraat op de hoek met de Westduinweg

Van Boetzelaerlaan op de hoek van de Douzastraat

Kranenburgweg tegenover de Van Egmondstraat

Van Boetzelaerlaan op de hoek Van Egmondstraat

Wilem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Kranenburgweg

Van Boetzelearlaan op de hoek Sonoystraat

Kranenburgweg ter hoogte van Ruyckaverstraat

Van Boetzelaerlaan op de hoek van de Jacob Cabelliaustraat

Den Haag maakt het

Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de 
stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. 
Om mee te groeien met de tijd moet de stad zich blijven 
vernieuwen. En net als elke andere stad heeft Den Haag 

ook onderhoud nodig. Daarom blijft de gemeente flink 
investeren in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, veilige 
wegen en bruggen. En prettige wijken met voldoende 
parkeerplekken. Zo blijft Den Haag een aantrekkelijke, 
inter na tionale stad waar mensen snel en veilig de 

belangrijkste plaatsen kunnen bereiken.

We vragen uw begrip en geduld voor de overlast die alle 
werkzaam heden met zich mee brengen. Kijk voor meer 
informatie op www.denhaag.nl/bereikbaarheid.

Weet u nog een goede plek voor een trommel?
Weet u nog een goede plek voor een fietstrommel, mail uw 
reactie of suggestie aan fietsparkeren@denhaag.nl.  

Vermeld in het onderwerp ‘fietstrommel Geuzenkwartier’. 
U kunt reageren tot en met 5 juni 2016. 

Inloopbijeenkomst
Op de inloopbijeenkomst kunt u een toelichting krijgen op het 

concept plaatsingsplan en vragen stellen aan de aanwezige 
ambtenaren. Ook zal er iemand van de firma Biesieklette 
aanwezig zijn, de organisatie die de trommels verhuurt en 
beheert. 

Inschrijven stallingsplek
Inschrijving voor een stallingsplek in een trommel kan met 
ingang van maandag 23 mei 2016 vanaf 12.00 uur ‘s middags 
via de website van Biesieklette (www.biesieklette.nl) of 
telefonisch via (070) 394 22 11.

Plaatsingsvergunning
Na het vaststellen van het definitieve plaatsingsplan vraagt 
de gemeente de omgevingsvergunning (voorheen bouw
vergunning) aan. Deze procedure duurt 3 á 5 maanden.  
Na het verlenen van de omgevingsvergunning plaatst de 

gemeente de trommels. 

Contact
Heeft u vragen dan kunt u mailen naar 
fietsparkeren@denhaag.nl.  

Vermeldt in het onderwerp ‘fietstrommel Geuzenkwartier’. 


