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Plek voor 500 fietsen

Wat Gratis bewaakte servicestalling 
Waar Nobelstraat 2D 
Wanneer  Start bouw tweede week oktober

Nieuwe gratis bewaakte 
servicestalling in Nobelstraat 

In de Nobelstraat in het 
Hofkwartier komt een nieuwe 
gratis bewaakte fietsenstalling voor 
500 fietsen. De stalling wordt een 
servicestalling met een openbaar 
toilet, bezoekers kunnen er hun 
fiets (laten) repareren, koffie en een 
broodje kopen en gebruik maken 
van kluisjes.

Uit tellingen blijkt dat er in het Hofkwartier 1.000 
stallingsplekken te weinig zijn. Samen met onder
nemers en bewoners is gekeken waar extra plekken op 

straat gemaakt kunnen worden en waar er plek is voor 
een inpandige stalling. De extra vakken zijn volgens 
planning voor december klaar.



De nieuwe stalling komt in de Nobelstraat 2D. De stalling wordt 
beheerd door Biesieklette en krij gt twee ingangen: aan de 

Nobelstraat en aan de Prinsestraat. Van zondag tot en met 
woensdag is de stalling open van 7.30 tot 1.30 uur, op donder
dag tot en met zaterdag van 7.30 tot 3.00 uur. De stalling is op 
de begane grond, waardoor het stallen van de fi ets zonder veel 

moeite mogelij k is. Het wordt voor fi etsers bovendien gemak
kelij ker de fi ets bewaakt te stallen omdat de stalling vlakbij  de 

restaurants, cafés en winkels van het Hofk wartier is. Daarbij  
geeft dit deel van de Nobelstaat straks een sociaal veiliger 
gevoel door de aanwezigheid van beheerders en meer fi etsers. 

De stalling Driehoekjes is vanaf de opening van de Nobelstraat 
alleen nog tij dens winkeltij den open. Met deze nieuwe stalling 

heeft de binnenstad straks negen gratis bewaakte stallingen.

Deze eerste servicestalling in Den Haag is een samenwerking 

tussen de beheerder Biesieklette, gemeente Den Haag, het 
Haags Retailpunt en Collectiv. Het Haags Retailpunt, aan
spreekpunt en innovatiepartner voor winkeliers, vestigt zich in 

het pand en organiseert er bij eenkomsten voor ondernemers.

Abonnement
Bewoners in de omgeving van de Nobelstraat kunnen voor 
3,75 euro een abonnement kopen. Met dat abonnement mag 
de fi ets ook ’s nachts in de stalling blij ven staan. In de stalling 

Driehoekjes is ook een buurtstalling. Voor 7,50 euro per maand 
kunnen eigenaren de fi ets daar 24/7 ophalen.

Planning
Tweede week oktober start de verbouwing van het pand, de 
werkzaamheden duren tot eind november. Voor direct 

 omwonenden zal dit beperkte overlast geven. De directe buren 
van het pand, ontvangen van de aannemer meer informatie 
over specifi eke werkzaamheden. In december is de offi  ciële 
opening, als u hiervoor uitgenodigd wilt worden, stuur dan een 

mail naar � ets@denhaag.nl of hou de site  
www.haagsho� wartier.nl in de gaten.

Promotie
Al geruime tij d is er overleg met vertegenwoordigers van 
ondernemers en bewoners in het Hofk wartier over meer 
stallingsplekken in de buurt. De promotieactiviteiten worden 

samen met de ondernemersvereniging en bewonersvereniging 
georganiseerd. Zo stimuleren gemeente en ondernemers 

gezamenlij k het winkelend en uitgaand publiek om gebruik te 
maken van de stalling.

Wees� etsenaanpak
Vanaf 7 november start in het hele kernwinkelgebied de 
zogeheten weesfi etsenaanpak. U ontvangt hierover binnenkort 

nog een brief. De weesfi etsenaanpak betekent dat fi etsen die 
langer dan zeven dagen in een vak of rek staan, een label 
krij gen. Fietsen die na twee dagen na het labelen nog steeds op 

dezelfde plek staan, worden naar het minidepot in de Krane
straat gebracht. Daar kan de fi ets zonder kosten opgehaald 

worden. De volgende ochtend wordt de fi ets naar het Fiets
depot Haaglanden gebracht, daar kost het terugkrij gen van de 
fi ets 25 euro. Als u een fi etswrak ziet, kunt u dit melden via 

‘melding doen’ op www.denhaag.nl of via de app BuitenBeter.

Contact

Als u vragen heeft over de stallingen en de faciliteiten, 
het abonnement en de buurtstalling Driehoekjes kunt u 
bellen met Biesieklette: (070) 3942211 of kĳ ken op 
www.biesieklette.nl. Voor de openingstĳ den van alle 
bewaakte stallingen kunt u de app van Biesieklette 

downloaden. Voor vragen over het beleid kunt u een mail 
sturen naar � ets@denhaag.nl.

Interieur van de stalling


