Focusgroep stalling
Kader
In het kader van Mobikansen organiseerde buurtcentrum Dinamo in Deurne in 2014 een grote
fiets enquête. Daaruit bleek dat vele wijkbewoners een probleem hebben met het stallen van hun
fiets, en dat ze vaak niet fietsen omdat ze schrik hebben dat hun fiets wordt gestolen.
=> Oplossingen gezocht dus voor het fiets stal/ fiets steel probleem van de wijk!
We brachten een 2 keer een 10 tal mensen samen, die graag mee nadachten over oplossingen die
het fietsen in hun wijk zou promoten. We volgden onderstaand draaiboekje voor deze
focusgroepen en kwamen tot hele concrete resultaten: op een kaart stonden locaties waar
volgens de deelnemers best fietsenstallingen kwamen met een verduidelijking over het type
stalling. Deze informatie werd in een mooi eindrapport met foto’s gecommuniceerd aan het
districtsbestuur.

Opwarmingsronde
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Voorstellingsronde wie aan de tafel zit
Korte terugkoppeling van de enquête
Verhaaltje over maatschappelijk kwetsbare groepen en stallen

Joke
els
Joke

Daisy heeft een leefloon van .. euro. Daisy heeft via iemand die die heeft leren kennen in
taal*oor een tweedehandsfiets gekregen. Deze maakt haar leven veel simpeler. ZE kan haar
kindje gaan halen op school. De school is 5 km verder dan haar huis en is niet goed bereikbaar
met bus of tram. Anders moest ze dit te voet doen en dit nam eigenlijk teveel tijd in beslag,
omdat ze met haar werk gedaan heeft om 17u. Verder gebruikt ze de fiets voor
boodschappen te doen bij de aldi, 3 km bij haar vandaan. Haar moeder die zorgbehoevend is,
woont op 3 kilometer verder. Ze gebruikt ook haar fiets om naar haar moeder te gaan met
boodschappen of te helpen met haar huishouden. Daisy woont op een appartementje. Van
haar huisbaas mag ze haar fiets niet binnenzetten. Er wonen immers nog 8 andere gezinnen
in de appartementenblok. De gang beneden is smal. Er is wel een kelder maar daar staat
steeds water in, en is niet geschikt om spullen te bewaren. Vorige week is Daisy haar fiets
gepikt. Hij stond op slot op straat tegen een boom. Nu kan Daisy niet meer haar dochter op
tijd gaan halen, haar moeder even gaan helpen en naar de winkel gaan. Ze kan dit wel te voet
doen, maar dat kost haar het dubbele van de tijd dat ze er vroeger in stak. Een andere fiets
aanschaffen kan ze voorlopig niet en ze heeft schrik dat haar fiets weer gestolen zal worden.
Ze heeft immers geen plek om hem te stallen.

1. Kaartronde
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We verdelen de mensen in 3 groepjes volgens de wijk waarin ze wonen: Kronenburg, Ten
Eekhove, conforta.
We stellen de verschillende mogelijke stalling/parkeermogelijkheden voor:
1. Straatmeubilair : verbeteren/vermeerderen
2. Fietstrommel : in 1 trommel max 5 fietsen worden ondergebracht. Plaatsen
kunnen bij Het Parkeerbedrijf gehuurd worden waarna de huurder een
toegangsbadge ontvangt waarmee de trommel geopend en afgesloten kan
worden. De werking verloopt met andere woorden gelijkaardig aan de werking
van onze inpandige buurt(fietsen)stallingen
3. Buurtfietsenstalling: een pand omtoveren tot stallingplek voor een aantal fietsen.
Bv: Buurtfietsenstalling van GAPA


Hoeveel kost dat?

5,11 euro per maand
De 4e fiets binnen één gezin krijgt een gratis stalplaats.



Waarborg: 2 x maandvergoeding
Waarborg toegangsbadge/-sleutel: 25 euro

4. Privéfietsstaanplaatsenverhuur : Voorbeeld van heetveldelei
5. Opstellen van onbenutte plekken: Bv aan een school, winkels, …
6. Buren delen hun garage Bv: een privégarage delen met iemand anders. Bv aan
van nevelestraat


Stipjes zetten op kaart .
o kleur 1 gebruiken we om aan te duiden welk bestaande stalling/parking er al is
BESTAANDE GEGEVENS
o kleur 2 gebruiken we om aan te duiden welke plekken er goed zijn om
stalling/parkingplekken uit te breiden.
IDEEENGEGEVENS

1 keuze maken tussen trommel, straatmeubilair, buurtstalling, privéstallingen

3 kaarten bijeenleggen
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Per wijk even voorstellen wat ze gedaan hebben
Hun favoriete keuzen voorstellen
Joker: de fietstrommel => waar gaan we die nu zetten?

Afrondingsfase
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Bedankt iedereen.
Wie wil er mee voortdoen? Uitwerken van verdere acties.
Fietsersbond-aanwezige vertelt wat zij nog van plan zijn

Materiaal:
Joke :

Stiften

3 kaarten AO

Beamer

2 kleuren bollekens

Laptop

Els:
Fietstrommel

Presentatie

Fiches van
stal/parkeermogelijkheden

