Project Fietsenstalling Volmarijnstraat
Algemeen
Het pand op nr. 79 wordt gesloopt door het OBR, het idee van de
bewonersgroep van de Volmarijnstraat is om op de vrijgekomen plek
een fietsenstalling te realiseren en te beheren.
Inmiddels heeft de OBR aan de bewonersgroep daar de benodigde
vergunning voor verleend.

Het Doel
Het creeren van bergruimte voor fietsen om zo de leefbaarheid en de
veiligheid in de straat te verbeteren.
Het stimuleren van het fietsgebruik.
De Doelgroep
Alle bewoners in de straat die een of meerdere fietsen, scooters of
bakfietsen, hebben maar geen af te sluiten stallingsruimte.

Leefbaarheid en veiligheid
- De rijwielen zijn veilig achter slot (hopelijk minder diefstal)
- De rijwielen staan netjes geparkeerd in een stalling,
verbetering van het aangezicht van de straat
- De smalle stoep (vnl aan de even kant) kan weer veilig
gebruikt worden door minder valide buurtbewoners en
kinderwagens
- Het voorkomen van niet gebruikte fiets-ophoping

Het sociale aspect
- Betrokkenheid van de buurtbewoners bij het tot stand komen
van de stalling wordt gestimuleerd dmv het te plaatsen
kunsthekwerk
- Motivatie en stimulans om een rijwiel aan te schaffen,
doordat de mogelijkheid wordt geboden het rijwiel veilig te
stallen. Gevolg: meer bewoners op de fiets (gezond en
minder CO2 uitstoot)
- Beheer van de stalling bij de buurtbewoners, per toerbeurt,
betekent bevordering van onderling contact

Kunsthekwerk
Het stalen hek wat op de erfgrens komt te staan wordt een kunstwerk
waar alle bewoners hun steentje aan bij kunnen dragen; iedereen
kan een deel van het hek met eigen smeedwerk. We hebben de
kunstenaar Leo Jongenotter gevraagd een ontwerp te maken en ons
te begeleiden met het maken van het hek. Bij het smeden van het
hek worden alle 110 bewoners van de straat uit genodigd.We zien dit
als sociale aftrap voor de hele Volmarijnstraat van het begin van een
veilig fietsentijdperk.

Tijdpad
Voor de bouwvak slopen van pand 79
20 juni Kick off hekwerk

Kostenraming
Constructie
3.000
Overkapping
3.000
Hek
5.000
Rekken
17.000
Verlichting
600
Electrisch slot
900
Aansluitkosten eneco 1.000

