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Welkom door Dick Buursink en Franc Weerwind  
Dick Buursink heet de aanwezigen welkom. Dick heeft in de afgelopen twaalf jaar de ledenraad voorgezeten. 

Het zal voor hem de laatste vergadering zijn als voorzitter. In de zaal zitten veel (actieve) leden. De 

Fietsersbond praat overal mee, maar het activisme is uit het oog verloren. Dick roept de leden op om actief de 

pers te benaderen en sociale media te gebruiken om acties voor het voetlicht te brengen. Hij denkt dat de 

Fietsersbond in de toekomst digitaal massa moet proberen te maken om de wereld te beïnvloeden en de 

belangen van fietsers onder de aandacht te brengen.  

 

Franc Weerwind heet Burkhard Stork van harte welkom. Franc Weerwind geeft aan dat vorige week zaterdag 

het bestuur een heidag heeft gehad. Gekeken is waar de Fietsersbond nu staat. De vereniging is (financieel) in 

control maar er mag meer ‘vet op de botten komen’. Tijdens de heidag is onder andere gesproken over het 

vertalen van de visie naar de dagelijkse praktijk. De afdelingen zullen daar nadrukkelijk bij betrokken worden.  

Franc Weerwind wenst de aanwezigen een goede vergadering.  

 

Lezing Burkhard Stork, directeur ADPC  

Burkhard Stork geeft een presentatie en gaat in op het fietsen in Duitsland, de organisatie ADFC en wat  

(on)vergelijkbaar is met de Fietsersbond. Saskia Kluit zegt toe om de presentatie te delen met de afdelingen.  

 

1. Opening en vaststellen agenda  
Dick Buursink opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Goedkeuren notulen februari en juni 2019  
Bij het landelijk bureau zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend.  

 

Notulen juni 2019: 

 Pagina 4, onderaan: ‘ECF’ wijzigen in ‘CBF’; 

 Laatste pagina: De naam van Daan van der Burgh is foutief gespeld.  
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Met DCE wordt bedoeld de Dutch Cycling Ambassy.  

 

De notulen van de ledenraad van februari 2019 en de ledenraad van juni 2019 worden met genoemde 

wijziging vastgesteld.  

 

3. Benoeming bestuurslid innovatie  
Het bestuur draagt Jeroen Snijders Blok voor tot bestuurslid.  

 

Jeroen Snijders Blok stelt zichzelf voor. Hij heeft 30 jaar in de fietsindustrie gewerkt in verschillende functies. 

Hij is gepensioneerd en actief binnen een aantal (wereldwijde) organisaties op het gebied van fiets(industrie).  

 

Gevraagd wordt of met het benoemen van Jeroen Snijders Blok, die een speedpedelecer is, ‘het paard van 

Troje’ wordt binnengehaald. Jeroen Snijders Blok geeft aan dat hij buiten de stad woont en de speedpedelec 

gebruikt om buiten de bebouwde kom wat harder te kunnen fietsen. Hij onderschrijft de standpunten van de 

Fietsersbond inzake de speedpedelec.  

 

Bij acclamatie wordt Jeroen Snijders Blok benoemd tot bestuurslid van de Fietsersbond.  

 

4. Fietsplan 2020: werkplan en begroting vereniging en stichting  
Werkplan 

Jaap Kamminga, hoofd beleid landelijk bureau Fietsersbond, licht het fietsplan 2020 toe. In 2019 is de Fietsvisie 

2040 vastgesteld. Het fietsplan 2020 is het eerste werkplan dat is opgesteld op basis van de nieuwe fietsvisie. 

In de fietsvisie 2040 is een aantal thema’s benoemd. Voor 2020 zijn daaruit vier programma’s voortgekomen 

namelijk: 

 Ruimte en leefbaarheid 

 Mobiliteit 

 Gezondheid en veiligheid 

 Fietsgeluk.  

Deze vier programma’s dienen als leidraad voor 2020. Elk programma kent basisactiviteiten en een aantal 

projecten. Een aantal projecten is nieuw, zoals de drie netwerken, de omgevingsvisie en een VWS-project. 

In de gemeente Zeist loopt een pilot voor het drie netwerken project. De omgevingsvisie is een landelijke 

structuurwijziging. Het is van belang dat de Fietsersbond hierbij betrokken is omdat het invloed heeft op het 

ruimtelijk beleid en andere beleidsterreinen. Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

wordt gewerkt aan een project om samen met werkgevers het fietsen naar het werk te promoten. In dit 

project wordt ook aandacht besteed aan de veilige schoolomgeving.  

De routeplanner kan worden vernieuwd doordat er voor € 87.000 aan donaties is ontvangen. Ook het project 

‘Fietsen op recept’ is recent gestart. In dit project wordt samengewerkt met medici. 

 

Vragen/opmerkingen 

Gevraagd wordt of werkgevers die meedoen met het project van het ministerie automatisch lid worden van de 

Fietsersbond. Jaap Kamminga antwoordt dat de Fietsersbond geen bedrijfslidmaatschap heeft. De werkgevers 

zouden Vriend van de Fietsersbond kunnen worden. Medewerkers kunnen wel lid worden van de 

Fietsersbond.  

 

Peter van Bekkum (Fietsersbond Utrecht) merkt op dat tijdens de vorige ledenraad vragen zijn gesteld over de 

provinciaal vertegenwoordiger. Wim Bot heeft toegezegd dat er in het werkplan iets zou worden opgenomen 

over het versterken van de regionale vertegenwoordiging. In het werkplan is hier niets over terug te vinden. 
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Saskia Kluit antwoordt dat het bij het opstellen van het werkplan een zoektocht is tussen gedetailleerdheid en 

abstractie. Afgelopen week heeft een Zoomsessie plaatsgevonden met de provinciaal vertegenwoordigers. 

Afgesproken is dat er frequenter overleggen plaatsvinden tussen de provinciaal vertegenwoordigers. Ook zal 

een ronde gemaakt worden langs de gedeputeerden in afstemming met de provinciaal vertegenwoordigers om 

te bekijken of er betaalde vertegenwoordigers kunnen komen. Saskia Kluit zegt toe in het werkplan een 

passage op te nemen hoe het werk van de provinciale vertegenwoordigers versterkt kan worden.  

 

Jan Laverman (Fietsersbond Rotterdam plus regio) geeft aan dat de gegevens op pagina 14 inzake het aantal 

fietskilometers niet correct zijn. Hij stelt dat de genoteerde aantallen al zijn overschreden. Hij overhandigt aan 

Jaap Kamminga een overzicht met de volgens Jan juiste gegevens. Jaap Kamminga geeft aan dat het aantal 

fietskilometers in de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Het aantal fietsverplaatsingen is niet stijgend. 

Volgens Jaap Kamminga is de geformuleerde groeidoelstelling ambitieus. Jaap Kamminga zegt toe naar de 

cijfers te zullen kijken en zal bezien of de cijfers aangescherpt moeten worden.  

 

Florrie de Pater (Fietsersbond Amsterdam) merkt op dat op pagina 6 staat dat in alle gemeenten in 2025 de 

drie fietsnetwerken zijn ontworpen. De drie fietsnetwerken zijn op dit moment alleen in Zwolle uitgewerkt. In 

Amsterdam leiden de drie fietsnetwerken tot problemen. Het betekent bijvoorbeeld dat in 30 kilometer 

gebieden de fietspaden verdwijnen en het fietsverkeer zich mengt met het overige verkeer. Dit betekent een 

verslechtering. De fietsvisie voelt op dit punt als een keurslijf.  

Jaap Kamminga geeft aan dat de Fietsersbond samen met o.a. de gemeenten Zwolle en Zeist een toolkit 

ontwikkelt voor de drie netwerken. Hoe de drie netwerken er exact uit komen te zien is nog niet bekend. Het 

moet toepasbaar zijn in zowel een grote stad als in een dorp op het platteland. Jaap Kamminga geeft aan dat 

de afdelingen vrij zijn op welke manier lokaal invulling wordt gegeven aan de drie netwerken. Het is geen 

keurslijf maar een denkrichting.  

 

De Fietsersbond  Almelo vraagt wat bedoeld wordt met ‘de invoering van intelligente snelheidsaanpassingen’ 

(pagina 11 werkplan).  

Jaap Kamminga antwoordt dat het in de toekomst mogelijk wordt om in auto’s een systeem te installeren 

waardoor auto’s op een bepaald wegvak niet boven een bepaalde snelheid kunnen rijden.  

 

Ivo Smit (Fietsersbond Renkum) vraagt wat bedoeld wordt met ‘safety performance index’ (pagina 11 

werkplan).Jaap Kamminga antwoordt dat op basis van deze tool het risico op een bepaald wegvak deels kan 

worden voorspeld. Deze gegevens ondersteunen gemeenten bij het prioriteren van werkzaamheden aan 

wegen.  

 

Eugene van Viel (Fietsersbond Zoetermeer) vraagt of in de toekomst het project Fietsbalans weer wordt 

geagendeerd.  

Jaap Kamminga geeft aan dat het project Fietsbalans één van de waardevolle methoden is om de 

betrokkenheid te vergroten en onderzoek te doen naar het fietsklimaat in een gemeente. De Fietsersbond is 

met dit project gestopt omdat het een duur project is. Jaap Kamminga zegt toe om voor het werkplan 2021 te 

onderzoeken of een vergelijkbaar project kan worden ingevoerd.  

 

Gevraagd wordt of er nog wijzigingen op het werkplan mogelijk zijn, gezien de opmerking dat het werkplan al 

is vastgesteld in verband met de subsidieaanvraag bij het ministerie van I&W. 

Jaap Kamminga antwoordt dat het werkplan wordt afgestemd met het ministerie van I&W. Het ministerie van 

I&W is een belangrijke subsidieverstrekker. Wanneer er fundamentele wijzigingen op het werkplan komen, 

dan moet de Fietsersbond terug naar het ministerie en dat kan betekenen dat subsidietoezeggingen aangepast 

worden.  
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Gevraagd wordt of in het werkplan ook aandacht kan zijn voor het voorkomen van diefstal van accu’s van 

fietsen. 

Jeroen Snijders Blok geeft aan dat de stichting Aanpak fiets en e-bikediefstal kijkt naar het voorkomen van 

diefstal van accu’s. Het is aan de industrie om iets te doen aan de beveiliging van de accu’s. De Fietsersbond is 

lid van dit platform.  

 

Amendementen 

Dick Buursink licht toe dat er vijf amendementen zijn ingediend.  

 

Amendement 1 

De tekst luidt: ‘schrappen teksten over de drie fietsnetwerken op pagina 6 en 7 inclusief het eerste project 

onder 1.3’.  

Toelichting: de regio deelt niet de impliciete visie, dat het voornaamste conflict zich afspeelt binnen de 

Fietsfamilie (vgl p. 9 Fietsvisie 2040); de problemen doen zich vooral voor tussen fietsers als categorie en 

gemotoriseerd verkeer. Vervangen door een tekst over ontvlechting fiets- en gemotoriseerd verkeer (inclusief 

scooters) is een optie. Pas als deze ontvlechting is gelukt, kan eventueel gewerkt worden aan meerdere 

fietsnetwerken voor diverse categorieën fietsers’. 

 

Reijnoud de Haan (Fietsersbond Alkmaar) merkt op dat de afdeling dit amendement (genummerd met 1) heeft 

ingediend inzake de drie netwerken. In de Fietsvisie 2040 staan leuke dingen zoals dat rijkswegen worden 

opgeheven en omgevormd tot fietspaden, dat er nieuwe fietsroutes komen etc. Hij citeert uit een bericht van 

de voorzitter ‘het is belangrijker om voor fietsers een aparte voorziening te krijgen dan voor gemotoriseerd 

verkeer’. Energie steken in drie soorten netwerken is een verkeerde keuze. Eerst fietsen en gemotoriseerd 

verkeer scheiden is ons motto.  

Jaap Kamminga geeft aan dat de drie netwerken niet alleen gaat over het scheiden van de verschillende 

fietssoorten. Het gaat ook over het scheiden van andere modaliteiten. Het scheiden van auto- en fietsverkeer 

is expliciet onderdeel van de drie netwerken. De drie netwerken kijkt naar het hele systeem en welke 

weggebruikers daar gebruik van maken (brommer, auto, fiets, vrachtwagen, e-bike, etc.).  

Gevraagd wordt waarom dit onderdeel in 2020 als prioriteit is benoemd.  

Fietsersbond Middelburg geeft aan dat de drie netwerken gedachte niet gaat werken. Het mixen van verkeer is 

onveilig. Bijvoorbeeld de smalle wegen in het buitengebied waar grote landbouwvoertuigen op rijden.  

Jaap Kamminga geeft aan dat de Fietsersbond niet pleit voor het verwijderen van de fietspaden bij 30 

kilometer wegen. Hij denkt dat mensen de handleiding niet goed lezen. Hij wil graag met de afdelingen waar 

dit speelt in gesprek om afbraak van fietspaden te voorkomen.  

René Rood (Fietsersbond Haarlem) vraagt in hoeverre de Fietsersbond zelf heeft bijgedragen aan de afbraak 

van de fietspaden door het programma ’30 is het nieuwe 50’. Het principe van de 30 kilometerwegen wordt 

door gemeenten te strikt uitgelegd. Het idee leeft dat bij 30 kilometerwegen geen fietspaden horen.  

Jaap Kamminga geeft aan dat niet in alle gemeenten bij 30 kilometerwegen de fietspaden worden verwijderd. 

Het drie netwerkenverhaal kijkt naar het gehele fietsnetwerk en een onderdeel daarvan is het 30 

kilometergebied. Er zijn verkeerskundigen die denken dat in een 30 kilometergebied geen vrij liggend fietspad 

mag liggen. Landelijk wordt gelobbyd om dit principe explicieter te formuleren.  

Saskia Kluit geeft aan dat een rechtszaak is aangespannen tegen de gemeente Haarlem waar het fietspad in 

een 30 kilometergebied dreigde te verdwijnen. De rechtszaak is gewonnen. Op vrijwilligersnet staat informatie 

over de 30 kilometergebieden en de fietspaden. Het landelijk bureau kan de afdelingen ondersteunen 

wanneer er overwogen wordt fietspaden te verwijderen. Medewerkers van het landelijk bureau participeren in 

CROW-werkgroepen. Geprobeerd wordt in de richtlijnen de afspraken duidelijker te formuleren.  

 

Florrie de Pater attendeert de aanwezigen scherp te zijn op het uitvoeringsbeleid. In de gemeente Amsterdam 

is in een bijlage bij de ‘agenda Autoluw’ opgenomen dat in het hoofdfietsnetwerk bij uitzondering fietspaden 
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of fietsstroken nodig zijn terwijl in het geldende meerjarenplan staat dat het bij uitzondering niet mogelijk is. 

Als het document wordt aangenomen door de gemeenteraad is het beleid en kan de Fietsersbond weinig meer 

doen. De Fietsersbond Amsterdam maakt zich druk om het verdwijnen van fietspaden maar zij erkent dat deze 

discussie los staat van de drie netwerken.  

Saar Muller (Fietsersbond Amsterdam) geeft aan dat Amsterdam twee netwerken heeft. Dat is het maximum. 

Zij kan zich er niet in vinden dat de Fietsersbond uitdraagt dat er drie netwerken moeten komen.  

Dick Buursink geeft aan dat al eerder is aangegeven dat de drie netwerken niet gezien moeten worden als een 

keurslijf.  

 

Dick Buursink brengt het amendement in stemming. Twee aanwezigen stemmen voor het amendement. Alle 

overige leden stemmen tegen het amendement. Het amendement wordt verworpen.  

Afgesproken wordt om in het werkplan op te nemen dat de drie netwerken geen keurslijf is.  

 

Het bestuur neemt de amendementen twee tot en met vijf over. Deze luidden: 

 

Voorstel 2 

Invoegen op pagina 11 een tekst over noodzakelijke afname van verkeersongevallen: 

Aanvullen met: “De Fietsersbond schrikt van het toenemen van het aantal 

verkeersongevallen, vooral onder oudere fietsers. Studie en lobby zal zich richten op afname 

van het aantal fietsongevallen door: 

• Verbeteringen van het registratiesysteem van ongevallen en het in kaart brengen van 

ongevallenrisico’s; 

• Betere controle op te hoge rijsnelheden en afleiding in het verkeer [schermgebruik], 

• Studie op wijziging van ontwerp-richtlijnen van wegen en kruispunten” 

Toelichting: het gaat om zowel gezondheid, als om je zelfstandig kunnen verplaatsen en ook 

om dit veilig te kunnen doen. Het laatste is onderbelicht; we zouden dit graag in evenwicht 

willen brengen. Voorbeeld: Provincie Noord-Holland met een ambitieuze Uitvoeringsagenda 

Verkeersveiligheid.  Als de eindredactie een betere plaats vindt voor deze aanvulling, prima.” 

 

Voorstel 3 

Op pagina 12 wordt na regel 7 over de lobby tegen de scooteroverlast de zin gewijzigd in: 

“waarbij diverse uitkomsten denkbaar zijn. Voorkeur heeft een algehele verwijdering van 

scooters van de fietspaden door opheffing van de blauwe kentekens en vervanging door de 

gele kentekens; het volgen van het voorbeeld-Amsterdam is een andere optie’. 

Toelichting: te veel wordt geleund op het voorbeeld Amsterdam; dit is een onduidelijke, 

omslachtige en dure constructie, zeker niet toepasbaar voor kleinere gemeenten, waar ook 

de scooteroverlast speelt. Een algehele rijksmaatregel is beter; optie kan ook zijn het massaal 

plaatsen van bord G13 (onverplicht fietspad).” 

 

Voorstel 4: 

Bij hoofdstuk 4 wordt een project ‘recreatief fietsen’ toegevoegd. 

”recreatief fietsen. De Fietsersbond onderzoekt de verbetering van de infrastructuur voor 

recreatieve fietsers, te beginnen met de LF-routes en doet voorstellen tot verbetering”. 

Toelichting: tot dusverre geven beleidsmakers de voorrang voor woonwerkfietser boven de 

recreanten. De Fietsvisie geeft hieraan tegenwicht op pagina 27 van de Fietsvisie onder de 

kop “Fietsplezier’. We zien graag een vertaling hiervan in het werkplan. Jaren geleden 

hebben Brabantse fietsers hierop gestudeerd; onlangs hebben fietsers in Noord-Holland de 

LF1 geschouwd. 

Een alternatief is een motie:  
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“de ledenraad draagt het bestuur op om in het werkplan 2021 een project voor verbetering 

van recreatieve fietsroutes op te nemen”. 

 

Voorstel 5: 

Amendement: vervang Engelse termen door Nederlandse woorden. 

Toelichting: hierover is vorig jaar een voorstel ingediend en omarmd door het bestuur, maar 

blijkbaar niet toegepast. Erken dat we Nederlanders zijn en werk niet mee aan het creëren 

van breuklijnen. 

 

Begroting 

Sjoerd Nap licht de begroting toe. De begroting 2020 gaat uit van een klein positief resultaat: € 11.000,-- voor 

de vereniging en een verlies van circa € 41.000,-- voor de stichting.  

Na de publicatie van de begroting is een aantal zaken gewijzigd. De vereniging mag meer uren doorbelasten 

aan de stichting. Hierdoor stijgt het resultaat van de vereniging met € 13.000,00.  

Ook is na het vaststellen van de begroting een aantal projecten bevestigd, zoals de verkeerswijzer Groningen 

en het aanpassen van het project ‘Ik Fiets’ (de externe projectleider is vervangen door een interne 

projectleider). Het resultaat van de stichting verbetert met circa € 24.000,--.  

 

Op dit moment is de stand van zaken ten aanzien van de begroting 2020 dat de vereniging uitkomt op een 

positief resultaat van € 24.000,-- en de stichting op een negatief resultaat van € 17.000,--. De verwachting is 

dat het resultaat nog zal verbeteren doordat de acquisitiewerkzaamheden continu doorlopen.  

 

Sjoerd Nap licht een aantal aandachtspunten en ontwikkelingen toe:  

De werkdruk is verlaagd met 3%;  

 De donatiecampagne routeplanner was succesvol. In 2019 is € 20.000,-- geïnvesteerd. Het restant zal in 

2020 worden geïnvesteerd;  

 In 2019 is een nieuw project binnengehaald dat voortkomt uit Fietsersbond deelname aan de gesprekken 

rond het Preventieakkoord: oprichting van de alliantie Werken in Beweging. De totale inkomsten over drie 

jaar bedragen € 500.000,-- subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport; 

 Per 1 juli 2020 staat een cao-verhoging gepland ad 3,25%. Afgesproken is dat deze alleen wordt 

doorgevoerd wanneer er financiële ruimte is;  

 Het nieuwe softwarepakket voor de ledenadministratie is ingevoerd. Naar verwachting leidt dit tot een 

kostenbesparing;  

 

Sjoerd Nap geeft aan dat het jaar 2019 naar verwachting met een lichte plus voor de vereniging wordt 

afgesloten en dat de stichting rond de nul uitkomt.  

 

Sjoerd Nap geeft aan dat in 2020 de Fietsersbond een samenwerking is aangegaan met ENRA-verzekeringen. 

Fietsers die een verzekering afsluiten zijn een jaar lang gratis lid van de Fietsersbond. Gepoogd wordt deze 

mensen te bewegen lid of donateur te worden en hen zo aan de Fietsersbond te binden.  

In 2020 trekt de Dutch Cycling Ambassady (DCE) in het kantoor van de Fietsersbond in Utrecht.  

Bij de aanschaf van een printer heeft de Fietsersbond een business seat gekregen bij Almere City. De 

Fietsersbond is hierdoor in contact met bedrijven die interesse hebben in het programma fietsvriendelijk 

bedrijf.  

 

Jan Kelderman (afdeling Arnhem) vraagt of een cao-verhoging niet verplicht moet worden doorgevoerd. 

Sjoerd Nap geeft aan dat de Fietsersbond de cao Zorg en Welzijn volgt en dat hiervan mag worden afgeweken. 

Henriëtte Wildschut (Fietsersbond  Amersfoort) is het er niet mee eens dat de cao-verhogingen niet worden 

toegekend.  
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Bert Warmelink geeft aan dat het bestuur deze mening ook is toegedaan. Om te komen tot een sluitende 

begroting neemt het bestuur met grote tegenzin in overweging om de cao-verhoging niet toe te kennen.  

 

De ledenraad keurt de begroting 2020 en het fietsplan 2020 goed.  

 

5. Voorstel Fietsraad  
Saskia Kluit licht toe dat twee jaar geleden gestart is met het toekomsttraject van de vereniging. Als eerste is 

de Fietsvisie 2040 geformuleerd. Vervolgens wordt het bureau en daarna de organisatie hiermee in lijn 

gebracht. Uitgangspunt bij het veranderen van de organisatie is dat de participatie van vrijwilligers bevorderd 

moet worden en dat het landelijk bureau sneller kan schakelen met de achterban. Omdat het fietsbeleid 

steeds vaker regionaal wordt opgesteld en omdat afdelingen soms weinig actieve vrijwilligers tellen wordt 

voorgesteld om meer regionaal te gaan samenwerken. Ook wordt voorgesteld om meer 

interactiemogelijkheden te organiseren zoals workshops, fietscafés, beleidsdagen, etc.  

Op dit moment kent de vereniging een bestuur, een ledenraad en afdelingen. Een aantal afdelingen komt 

nimmer naar de ledenraad. Dat betekent dat een grote groep leden en vrijwilligers niet is vertegenwoordigd.  

Ook de vrijwilligers die werken aan de routeplanner, voor Fietsen alle Jaren of de Fietsschool zijn niet aanwezig 

bij de ledenraad. De mensen in deze werkgroepen voelen zich niet vertegenwoordigd.  

Tijdens de fietscafés werd gesteld dat samenwerken belangrijker is dan de deelname aan de ledenraad.  Een 

grote groep vrijwilligers wil op inhoud aan het werk.  

Actieve vrijwilligers die willen stoppen met hun taken hebben moeite om een opvolger te vinden. Een aantal 

afdelingen krimpt. In de afdelingen is het zoeken naar vrijwilligers die competenties hebben bijvoorbeeld op 

het gebied van communicatie en organisatie.  

 

Saskia Kluit geeft aan dat voorgesteld wordt om te gaan werken met regionale vertegenwoordigers. De 

regionale vertegenwoordiger vertegenwoordigt een aantal afdelingen en deze persoon is afgevaardigde naar 

de ledenraad. De regionaal vertegenwoordiger haalt bij de afdelingen op wat het standpunt is ten aanzien van 

voorstellen en brengt het standpunt in op de ledenraad en koppelt de informatie van de ledenraad terug aan 

de afdelingen. Een aantal afdelingen, zoals in Flevoland werkt al volgens dit model. Het landelijk bureau zal 

inzetten op het organiseren van regionale bijeenkomsten, op kennisontwikkeling bij en ondersteuning van de 

lokale afdelingen. Het programma van de ledenraad wordt korter en de Ledendag zal gevuld worden met 

workshops. In de ledenraad hebben zowel de regionale vertegenwoordigers als een afgevaardigde van elke 

themagroep (bijvoorbeeld fietseducatie, veilige schoolomgeving, speedpedelec, ligfiets, etc.) zitting.  

In de toekomst zullen leden digitaal om advies worden gevraagd. Dit is een voorzichtige stap naar directe 

democratie.  

Het landelijk bureau zal nauwlettend volgen of de gekozen structuur met het werken met regionale 

vertegenwoordigers werkt. Gehoopt wordt dat met deze structuurwijziging andere vrijwilligers actief worden.  

 

Overwegingen 

 Welke beslissingsbevoegdheid/stemrecht krijgen de vertegenwoordigers van de 

werkgroepen/themagroepen? Saskia Kluit antwoordt dat dit nog nader uitgewerkt moet worden;  

 Hoe zorgt een regionaal vertegenwoordiger of een afgevaardigde namens een werkgroep dat zij/hij 

namens zijn/haar ‘achterban’ spreekt. Saskia Kluit stelt zich voor dat er minimaal twee maal per jaar 

(nadat de agenda van de ledenraad bekend is) een vergadering plaatsvindt en dat dan de standpunten 

worden besproken.  

 Het is van belang dat er naast digitale raadplegingen ook tijdens gesprekken standpunten kunnen worden 

besproken. Argumenten dragen bij aan het innemen van een standpunt en dat ontbreekt bij een digitale 

raadpleging;  

 Gevreesd wordt voor een extra laag in de organisatie waardoor de afstand tussen de afdeling en het 

landelijk bureau alleen maar groter wordt;  
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 De animo om deel te nemen aan een regionaal overleg is gering; 

 De fietscafés zijn een waardevolle toevoeging;  

 Hoe verhouden de regionale samenwerkingen zich tot de provinciale vertegenwoordigers;  

 Wanneer gewerkt wordt met regionale afdelingen, dan moet gezorgd worden dat ruim voor de ledenraad 

de stukken beschikbaar zijn om te bespreken in het regionale overleg;  

 Samenwerken in regionaal verband is belangrijk (dat hoeft niet in een formele setting);  

 Het is niet realistisch om de ledenraad over dit voorstel in juni 2020 een besluit te laten nemen. Saskia 

Kluit geeft aan dat de commissie toekomst is ingesteld en dat er al veel gesprekken hebben 

plaatsgevonden;  

 De regio Twente komt al twee keer per jaar bijeen en daar is de provinciaal vertegenwoordiger bij 

aanwezig; 

 Het lijkt leuk om mensen lokaal te mobiliseren, maar hier komt in de praktijk weinig van terecht;  

 Wanneer minder mensen zijn vertegenwoordigd in de ledenraad is de organisatie minder democratisch;  

 Ook in de Utrechtse regio wordt het Utrechts Fietsoverleg georganiseerd. Het werkt inspirerend om met 

gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen. In zo’n overleg zou de ledenraad kunnen worden voorbereid;  

 Het Zoom-programma draagt bij aan de kennisuitwisseling;   

 Goed moet worden nagedacht over de samenstelling van de regio’s (bijvoorbeeld op basis van de 

bestuurlijke regio’s?);   

 De regionale samenwerking is een kans voor de lokale afdelingen en de Fietsersbond; 

 Regionale samenwerking moet niet opgelegd worden, dit ontstaat op basis van actuele zaken;  

 De huidige provinciaal vertegenwoordiger ‘zweeft’ en kan met de regionale samenwerking beter in de 

organisatie worden ingebed;  

 De trekker van de regionale samenwerking moet voldoende tijd hebben voor deze rol;  

 Een aantal leden/afdelingen van de regio Haarlem is niet aanwezig omdat zij zich niet gehoord voelen 

door het bestuur. Zij willen zich lokaal inzetten voor de voor hen belangrijke zaken namelijk het 

bevorderen van veilig en comfortabel fietsen en zij hebben minder behoefte om mee te praten over het 

landelijke beleid;  

 Richt je als Fietsersbond bij het oprichten van de regionale netwerken niet alleen op de mensen die al 

actief zijn voor de Fietsersbond. Probeer de juiste mensen te zoeken voor deze rol;  

 Door digitale democratisering kunnen leden die nu nog niet actief zijn voor de Fietsersbond mogelijk 

worden geactiveerd;  

 Het werk van de Fietsersbond is vaak gerelateerd aan de bestuurlijke indeling van Nederland. De 

afdelingen overleggen met de gemeenten, de provinciaal vertegenwoordigers met het provinciaal bestuur 

en het landelijk bureau met de rijksoverheid. Gevraagd wordt in hoeverre hier oog voor is in het nieuwe 

voorstel; 

 Voor leden van de Fietsersbond is niet helder waar zij aan kunnen bijdragen. Het middagprogramma is 

concreet en hier komen ook leden die niet actief zijn als vrijwilliger op af;  

 

Franc Weerwind geeft aan dat een goede discussie met elkaar is gevoerd. Hij stelt voor om meer tijd te nemen 

om het voorstel uit te werken. Hij heeft een hekel aan structuurdiscussies en wil graag vanuit de inhoud met 

elkaar spreken. Hij stelt dat gemeenten op diverse terreinen samenwerken en het is belangrijk om als 

Fietsersbond daarop aan te sluiten. Het is noodzakelijk dat de communicatie tussen de afdelingen en de 

provinciaal vertegenwoordigers verbetert.  Franc Weerwind pleit er voor om ook in de toekomst elkaar 

persoonlijk te blijven ontmoeten. Op sociale media ontbreekt vaak de argumentatie maar de digitalisering is 

niet tegen te houden. Gekeken moet worden hoe de digitale wereld optimaal gebruikt kan worden. Het 

onderwerp democratisering Fietsersbond zal op de agenda blijven staan van de ledenraad. Franc Weerwind 

adviseert de afdelingen te kijken of en hoe het Utrechtse model kan worden geïmplementeerd.  
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6. Lid van verdienste  
Het bestuur stelt voor Dick Buursink, die sinds 11 jaar de ledenraad heeft voorgezeten, te benoemen tot lid 

van verdienste van de Fietsersbond. Franc Weerwind spreekt Dick toe en gaat in op zijn maatschappelijke 

carrière als wethouder en als gedeputeerde. Vervolgens gaat Saskia Kluit in op zijn bijdrage aan de 

Fietsersbond.  

 

Bij acclamatie wordt Dick Buursink benoemd tot lid van verdienste. Saskia Kluit overhandigt Dick Buursink een 

cadeau en het beeldje dat elk lid van verdienste ontvangt.  

 

7. Voorzitter ledenraad  
Het bestuur stelt voor Erik Wagener te benoemen tot voorzitter van de ledenraad. Erik was lid van het bestuur 

en is in zijn dagelijks leven werkzaam als directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

 

Bij acclamatie wordt Erik Wagener benoemd tot voorzitter van de ledenraad.  

 

8. Rondvraag  
Jan Kelderman (Fietsersbond Arnhem) pleit voor het inrichten van snelfietsroutes in één richting. Door het 

toenemende fietsverkeer kunnen snelfietspaden met fietsers in twee richtingen leiden tot ongelukken.  

Wim Bot geeft aan dat de discussie loopt of snelfietsroutes buiten de bebouwde kom met een 

middenmarkering ingericht moeten worden.  

 

Verzocht wordt de ledenwerffolder te actualiseren. De huidige folder is onvoldoende wervend. Saskia Kluit 

zegt toe dit punt op te pakken.  

 

Douwtje de Vries roept de leden op zich aan te melden voor diverse werkgroepen, onder andere voor de 

Omgevingsvisie en de drie netwerken.  

 

Op 5 -7 en 8 maart gaat Kees Bakker weer aan de slag als Testkees. Er worden nog vrijwilligers gezocht om 

tijdens deze testdagen te ondersteunen (zowel gastvrouwen als technisch ondersteuning).  

De oproepen zullen ook in het Schakeltje worden geplaatst.  

 

Douwtje de Vries deelt mee dat samen met de Universiteit Amsterdam een (Engelstalige) fietsopleiding is 

ontwikkeld: de MOOC (Massive Open Online Course). De opleiding kan gevolgd worden door leden van de 

Fietsersbond. Meer informatie is in een zaal op de eerste verdieping te verkrijgen. 

 

Douwtje de Vries verzoekt de aanwezigen op de platen die op de eerste verdieping liggen, aan te geven wat de 

afdelingen al doen betreffende de vier programma’s en aan te geven of hierbij ondersteuning nodig is van het 

landelijk bureau.  

 

Dick Buursink sluit onder dankzegging omstreeks 13.00 uur de vergadering.  

 


