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Verkiezingsdebat
De Fietsersbond heeft alle politieke partijen in Ede uitgenodigd voor een debat over rol van
de fiets in de gemeente. Wij willen graag van ze horen wat hun plannen zijn om te zorgen
dat de fietsers veilig en comfortabel kunnen fietsen.  
De debatavond wordt geleid door Saskia Kluit, directeur Fietsersbond

Reserveer daarom alvast in uw agenda:
Dinsdag 6 maart om 20.00 uur in de rode zaal van Cultura Ede

Snelle fietsroute
tussen Ede en
Wageningen
In 2017 heeft de Fietsersbond Ede
deelgenomen aan de Klankbordgroep
Snelle Fietsroute Ede/Wageningen. Met
de toezegging van wethouder Meijer dat
route 2b in zoverre verbeterd wordt dat er
een goede en comfortabele fietsroute

Fietsoversteek
Emmalaan -
Oude
Bennekomse-
weg
 
De aanleiding voor het participatietraject is
de motie ‘verkeersveilige oversteek

https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=3dbcd8725a1143dbb66ead2be&id=f1457d2bf7


tussen het station Ede-Wageningen en de
WUR zal worden gerealiseerd, is
ingestemd met route 1, de route door het
centrum van Bennekom. Zie voor alle
informatie over de route onze website. 
Ook kunt u hier uw mening geven over de
Snelle Fietsroute. 

Emmalaan’ uit januari 2017. Er is een
werkgroep samengesteld waaraan de FB
Ede ook heeft deelgenomen. In stappen is
er teruggewerkt van 12 verschillende
varianten naar twee varianten. In
tegenstelling tot de meerderheid van de
werkgroep ging de voorkeur van de FBE
naar een tunnel Oude Bennekomseweg.
Voor meer informatie en tekeningen zie
deze link.

Auto niet de oplossing
Saskia Kluit, onze directeur heeft in het interview met Verkeersnet gezegd dat ze ervan
baalt dat het Rijk zo ontzettend inzet op autowegen aanleggen. Dit is, zeker in de
stedelijke regio’s, niet de oplossing. Dus steden die hun bereikbaarheid willen verbeteren,
moeten echt investeren in het OV en in OV-fietscombinaties. Lees verder voor het
volledige interview. 

Fietsen naar en
door een
levendig
centrum in Ede
 
Onze Edese Fietsersbondverslaggever
Frank Bron heeft voor ons blad de Edese
Fietsbel een interview afgenomen op het
gemeentehuis over de toekomst van het
centrum van Ede. De Fietsbel verschijnt
pas in maart. Het interview is hier al te
lezen. 

Nuttig
bijbaantje
Wie gebruikt er wel eens zijn fiets om naar
een bushalte of station te komen? 
Wie vindt het dan zonde om zijn fiets dan
zomaar tegen een hekje te moeten
zetten?  
Wie mist er een fiets voor de laatste
kilometers naar de eindbestemming? 
Wie mist zijn bus/trein omdat er te lang
gezocht moet worden naar een vrije plek
voor je fiets? Wie baalt ervan als je fiets
weer eens beschadigd (of zelfs
verdwenen) is in de stalling? Wie mist er
bagage- en/of fietskluizen bij bushaltes
en/of stations? 

https://ede.fietsersbond.nl/2017/12/19/snelle-fietsroute-van-ede-naar-wageningen/
https://www.ede.nl/wonen-en-leven/verkeer-en-parkeren/voor-de-fietser/fietsoversteek-emmalaan-oude-bennekomseweg/
https://www.verkeersnet.nl/fiets/25774/saskia-kluit-fietsersbond-auto-staat-nog-centraal/
https://ede.fietsersbond.nl/uit-de-regio-ede/fietsen-naar-en-door-een-levendig-centrum-ede/


  
Voor iedereen die hierop minstens 1 keer
JA heeft geantwoord en daar ook wat aan
wil doen, en er wat tijd in wil steken, kan
deelnemen aan ROCOV Gelderland. Zie
voor meer info:
https://www.rocovgelderland.nl/.  Meld je
aan bij ede@fietsersbond.nl
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