Jaarvergadering Fietsersbond donderdag 25 april over drie thema’s:

> Hinderlijke of overbodige paaltjes op fietspaden
> Knelpunten in bestaande fietsverbindingen
> Nieuw meldpunt voor klachten en opmerkingen
1) Inventariseren van hinderlijke of overbodige paaltjes op fietspaden
De landelijke Fietsersbond is onlangs een campagne gestart om af te komen van overbodige
paaltjes op fietspaden en paaltjes die op een verkeerd punt zijn opgesteld waardoor het
overzicht ontbreekt en zich voor fietsers gevaarlijke situaties kunnen voordoen.
Het komt goed uit dat de gemeente Ede eveneens af wil van die hinderlijke paaltjes.
Binnenkort wordt er gestart met een inventarisatie van de veelheid aan paaltjes, waarna de
discussie zal volgen in hoeverre paaltjes kunnen worden verplaatst of verwijderd.
De Fietsersbond wil die discussie graag aangaan.

Er zijn ongetwijfeld mensen die hinder ondervinden van bepaalde paaltjes op hun
route. Die mensen hebben we nodig. Kom op onze vergadering en geef aan wat er
moet gebeuren.

2) Bespreken van knelpunten in bestaande fietsverbindingen
Fietsers zijn in steden gemiddeld tien procent sneller op hun bestemming dan automobilisten.
Op afstanden tot drie kilometer wint de fiets het altijd. Voorwaarde is dat je gewoon lekker kunt
doorfietsen. Uit het onderzoek van Fietsbalans in Ede zo’n tien jaar geleden bleek dat de
spoorlijn voor bepaalde bestemmingen een ernstige barrière is. Dat wordt nog erger als er twee
spoorwegovergangen worden opgeheven en er slechts één tunnel voor in de plaats komt.
Als fietser wil je op je route liefst helemaal geen hindernissen. Daarnaast zo weinig mogelijk
wachttijd voor verkeerslichten.

Laat weten welke knelpunten en hindernissen je verder op je weg tegenkomt.
Kom op onze vergadering en geef aan wat de problemen zijn en wat er moet
verbeteren.

3) Informatie over het nieuwe landelijke meldpunt voor klachten en
ideeën
De Fietsersbond had tot dusver al het landelijk meldpunt Mijn slechtste fietspad. Er is nu
gekozen voor een nieuwe opzet waar fietsers in bredere zin hun klachten en ideeën over
fietspaden, fietsparkeren en gevaarlijke situaties kwijt kunnen. De klachten worden automatisch
naar de juiste wegbeheerder en de afdeling gestuurd. Het voordeel van de nieuwe opzet is dat
de mogelijkheid wordt geboden beter te volgen wat er met een melding gebeurt. Elke melding
wordt op de (digitale) kaart aangetekend en er kunnen ook foto’s bij geplaatst worden.

Jan Leydens geeft nadere uitleg over deze nieuwe opzet en beantwoordt vragen.

Deze thema’s komen aan de orde op de algemene ledenvergadering van
de Fietsersbond afdeling Ede op donderdag 25 april, aanvang 20.00 uur,
in De Brink, Padberglaan 18, 6711 PD Ede (bij station Ede-Wageningen).

