Telformulier Fietsparkeren
Tel bij voorkeur op een druk moment (zie lijst op pag 2), bij droog en niet al te koud weer. Probeer
zoveel mogelijk gegevens in te vullen, maar het is geen probleem als bepaalde gegevens niet bekend
zijn. Deze probeert het Fietsberaad later te achterhalen. Graag de telgegevens invoeren op
www.fietsberaad.nl met de Fietsparkeertool. Alvast bedankt.
Uw e-mailadres (ivm eventuele vragen) ………………………………………….
Telling 1
Type functie (zie pag 2 voor
indeling functies of eigen omschrijving)

Naam functie:
Bijv Albert Heijn

Adres functie:
Plaats functie:
Postcode functie (indien bekend):
Locatie
Teldatum telling:

0 Centrum

0 Schil Centrum

0 Rest Bebouwde kom

0 Buitengebied

Tijdstip tellingen:
(zie pag 2 voor aanbevolen tijdstippen)

Omvang functie per eenheid
(zie pag.2 voor eenheden)

Aantal geparkeerde fietsen
Alle fietsen van deze functie
geteld?

0 ja, alleen van de deze functie
0 ja, maar waarschijnlijk ook van andere functies
0 nee, er staan waarschijnlijk ook fietsen elders

Telling 2
Type functie (zie pag 2 voor
indeling functies of eigen omschrijving)

Naam functie:
Bijv Albert Heijn

Adres functie:
Plaats functie:
Postcode functie (indien bekend):
Locatie
Teldatum telling:

0 Centrum

0 Schil Centrum

0 Rest Bebouwde kom

Tijdstip tellingen:
(zie pag 2 voor aanbevolen tijdstippen)

Omvang functie per eenheid
(zie pag.2 voor eenheden)

Aantal geparkeerde fietsen
Alle fietsen van deze functie
geteld?

0 ja, alleen van de deze functie
0 ja, maar waarschijnlijk ook van andere functies
0 nee, er staan waarschijnlijk ook fietsen elders

0 Buitengebied

nr Type voorziening

eenheid 1

eenheid 2

eenheid 3

drukste moment van de week

Winkelen
1

Supermarkten

m2 bvo

m2 vvo

aantal kassas

zaterdagmiddag 14-17 uur

2
3

Winkelcentra
Weekmarkt

m2 bvo
marktkraam

m2 vvo

aantal winkels

zaterdagmiddag 14-17 uur
markdag 10 - 12 uur

4

Bouwmarkten

m2 bvo

m2 vvo

5

Tuincentra

m2 bvo (totaal)

m2 bvo (binnen)
aantal leslokalen
aantal leslokalen

zaterdag (en koopzondag)
m2 vvo (totaal)

zaterdag (en koopzondag)

Scholen
6
7

Basisscholen (leerling)
Basisscholen (medewerkers)

aantal leerlingen
aantal leerlingen

schooltijden
schooltijden

8

Middelbare scholen (leerlingen)

m2 bvo

aantal leslokalen

Leerlingen

9

Middelbare scholen (medewerkers) m2 bvo

aantal leslokalen

Leerlingen

schooltijden

schooltijden

10 ROCs (leerlingen)

m2 bvo

aantal leslokalen

Leerlingen

schooltijden

11 ROCs (medewerkers)
Kantoren en woningen

m2 bvo

aantal leslokalen

Leerlingen

schooltijden

12 Kantoren (persooneel)

m2 bvo

aantal arbeidsplaatsen

werkdagochtend op ma, di of do

13 Kantoren m baliefunctie (bezoekers) aantal balies
14 Appartementen (met berging)

aantal kamers

avond/nacht

15 Appartementen (zonder berging)
16 Rijwoning

aantal kamers
aantal kamers

avond/nacht
avond/nacht

17 Vrijstaand

aantal kamers

avond/nacht

18 Woningen (bezoekers)

aantal woningen

avond/nacht

Sport, cultuur en ontspanning
19 Sporthallen

locatie

m2 bvo

aantal kleedkamers zaterdag en zondag 13-18 uur

20 Sportzalen
21 Zwembaden (overdekt)

locatie
m2 bassin

m2 bvo

aantal kleedkamers gebruikstijden
vrijdag 9 -13 uur

22 Zwembaden (openlucht)

m2 bassin

23 Bibliotheken

m2 bvo

aantall leden

24 Bioscopen
25 Theaters

m2 bvo
aantal zitplaatsen

aantal zalen
aantal zalen

26 Fitness

m2 bvo

aantal apparaten

27 Sportvelden

ha netto terrein

aantal velden

28 Stadions
29 Musea

aantal zitplaatsen
m2 bvo

ma, di, wo 19-21 uur
speelochtend, wedstrijd m. veel
publiek
bij thuiswedstrijd
buiten schooltijden

30 Stedelijke evenementen

bezoeker

afhankelijk van evenement

bij mooi weer, buiten schooltijd
woensdag 13 - 16 uur
aantal stoelen
m2 bvo

zaterdag 19 - 22 uur
zaterdag 19 - 22 uur

Gezondheidszorg en voorzieningen
31 Ziekenhuizen (bezoekers)

m2 bvo

aantal bedden

werkdag 10-12, 14-16 en 19-20 uur

32 Ziekenhuizen (medewerkers)
33 Kerken/moskeeen

m2 bvo
zitplaatsen

aantal bedden

werkdag 9-16 uur
tijdens dienst

34 Poliklinieken

locatie

35 Gezondheidscentra

m2

aantal behandelkamers

werkdag 9-12 uur

36 Apotheek

locatie

aantal kassas

aantal
medewerkers

werkdag 14 -16 uur

aantal zitplaatsen

Locatie

tijdens plechtigheid

37 Crematoria
38 Begraafplaatsen

gelijktijdige
plechtigheid
gelijktijdige
plechtigheid

werkdag 10-12, 14-16

locatie

tijdens plechtigheid

Horeca en verblijfsrecreatie
39 Restaurant (eenvoudig)

m2 bvo

aantal tafels

aantal stoelen

40 Restaurant (luxe)

m2 bvo

aantal tafels

aantal stoelen

vr-za-zo 18-20 uur
vr-za-zo 18-20 uur

41 Fastfoodrestaurant

locatie

aantal tafels

aantal stoelen

zondag 17-18 uur

42 Snackbar/shoarma

locatie

zondag 17-18 uur

Overstappen
43 Carpoolplaatsen

autoparkeerplaats

werkdagochtend

44 Bushaltes

halterende buslijn

werkdagochtend

45 Busstation

halterende buslijn

werkdagochtend

