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Beste mEDEfietser, 
 
Voor vandaag (1-ste Kerstdag) en komende dagen voorspellen de weersberichten sneeuw en gladheid door 
bevriezing. 
 
Om de veiligheid voor de fietser te vergroten heeft de Fietsersbond 
een landelijke strooirouteplanner ontwikkeld. Hierop vindt u 
fietspaden die worden gestrooid en waarop u veilig(er) kunt fietsen. 
Deze strooirouteplanner is te vinden op de website 
Fietsrouteplanner van de Fietsersbond onder het kopje Strooiroutes. 
De autoroutes zijn geel gekleurd, de fietspaden rood. 
We verwachten dat het gebruik van deze strooirouteplanner bij 
gladheid veel valpartijen, en vele gevolgen daarvan, kan voorkomen. 
 

 

 
Ook de gemeente Ede heeft een strooikaart ontwikkeld. De ‘Edese’ 
strooikaart vindt u op 
https://www.acv-groep.nl/gladheid/strooiroutes. 
Op deze kaart zijn de fietsroutes groen aangegeven. 
 
We vragen u om zelf heel alert te zijn en ook erop toe te zien hoe de 
Gemeente Ede de gladheid op haar fietsroutes bestrijdt. Doet zij het 
goed, geef haar een compliment, immers zij doet echt haar best. Doet zij het volgens u niet goed, meld dit 
dan bij het meldpunt van de gemeente Ede, afd. Beheer: telefoon (14) 0318 of bij de uitvoerder voor de 
gemeente. Dat is de ACV; telefoon: 0318 - 648 160 of e-mail: info@acv-groep.nl 
 
Wilt u uw melding ook plaatsen op het Meldpunt van de Fietsersbond? Wij kunnen dit dan volgen en 
eventueel actie ondernemen. 
 
En als er echt onveilige situaties blijven, bijv. door het uitblijven van de geplande gladheidsbestrijding, het 
schuiven van sneeuw van rijweg naar fietspad, etc., meld dit z.s.m. aan Gerke Mekkes, e-mail: 
g.mekkes@upcmail.nl; tel. 06 28268966. Hij meldt dit dan in eerste instantie bij de gemeente. Komt er 
geen bevredigende oplossing dan kunnen we zo nodig verder kijken. Ook voor vragen kunt u bij hem 
terecht. 
 
Kerngroep Fietserbond, afd. Ede 

Deel van de strooikaart van de 

Fietsersbond. 

Deel van de Edese strooikaart. 
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