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onderwerp 	Vragen raadsleden op grond van artikel 51 ten aanzien van 	bijlage(n) 	0 
(on)bewaakte fietsenstalling Koningshoek - Uiverlaan 

Geachte fractie, 

U hebt op grond van artikel 51 van het RvO vragen gesteld over de (on)bewaakte fietsenstalling 
Koningshoek - Uiverlaan. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Bewaakt en onbewaakt 

1.a Waarom is er geen of geen volledig dekkende bewaking bij de fietsenstalling ? 

Biesieklette geeft aan dat op 27 oktober en 1 november er geen bemensing is geweest van de 
fietsenstalling door ziekte van twee medewerkers. Het is deze dagen niet gelukt om vervanging te 
regelen. Van 14 t/m 28 november was er sprake van een stroomstoring, waardoor de 
arbeidsomstandigheden onvoldoende waren om de stalling te bemensen. 

tb Bent u hier door een van de partijen (zie 4) op de hoogte gebracht ? 

Wij zijn hiervan door de exploitant op de hoogte gebracht. Vervolgens is deze stroomstoring zo snel 
mogelijk verholpen om de arbeidsomstandigheden weer op voldoende niveau te brengen. 

2. Openingstijden 

2.a Wat zijn de openingstijden van deze fietsenstalling ? 

De openingstijden van de fietsenstalling zijn als volgt: 

Maandag: 	11.00 - 18.30 uur 

Dinsdag: 	08.30 - 18.30 uur 

Woensdag 	08.30 - 18.30 uur 

Donderdag: 08.30 - 18.30 uur 

Vrijdag: 	08.30 - 19.30 uur 

Tje 
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Zaterdag 	08.30 - 18.30 uur 

Zondag: 	11.00 - 18.30 uur (alleen koopzondagen) 

2.b Wat zijn tijden van bewaking van deze fietsenstalling ? 

Gedurende de openingstijden is de fietsenstalling bewaakt. 

3. Biesieklette Bikey pasjes met QR-code 

3.a Wat is het nut van deze pasjes ? 

De Biesieklette Bikey pasjes is een elektronisch stallingssysteem waarbij het in- en uitscannen van 
tweewielers wordt gefaciliteerd en ook de periode van stalling wordt geregistreerd. De bijbehorende 
Bikey sleutelhanger geeft uitsluitend recht tot de stalling van Biesieklette en tot het stallen en ophalen 
van de tweewieler. 

4. Biesieklette en Stroomopwaarts 

4.a Bij diefstal van een fiets uit de 'bewaakte' stalling, wie is aansprakelijk ? 

Voor schade ontstaan als gevolg van vermissing of diefstal van een fiets, die is gestald tijdens de 
openingstijden van de stalling en waarvoor een stallingsbewijs (de Bikey sleutelhanger) is 
afgegeven/gescand, is Biesieklette aansprakelijk. 

4.b Wat zijn de afspraken, welke gemaakt en onder welke voorwaarden ? 

De afspraken die zijn gemaakt staan opgenomen in de beheer- en exploitatieovereenkomst 
fietsenstallingen die gemeente Maassluis met Biesieklette heeft afgesloten. Daarnaast zijn de algemene 
stallingsvoorwaarden van Biesieklette van toepassing. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, 
de secretaris, 	 de burgemeester, 

A.L. Duijmaer van Twist 	 dr. T.J. Ha 

Bijlagen: 
Er zijn geen bijlagen toegevoegd. 
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