Jaarverslag 2009 Fietsersbond
Utrecht Stad

Algemeen
De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland met 32.500 leden. De
Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers.
De fietsersbond wil
• De kwaliteit van fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de
veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets en de dienstverlening
aan fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;
• Meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als
in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).
Fietsersbond afdeling Utrecht
De afdeling Utrecht had eind 2009 bijna 2.100 leden, dat zijn er 100 meer dan een jaar eerder. Er zijn
drie onderafdelingen. Van die onderafdelingen is Utrecht de grootste met 1.800 leden, waarvan 1.650
in Utrecht-stad. De andere onderafdelingen zijn Nieuwegein en Maarssen met samen 300 leden. In dit
jaarverslag wordt alleen verslag gedaan van Utrecht–stad.
Het verslag heeft als doel om onze activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar helder weer te
geven. Het is een verantwoording van de activiteiten die zijn uitgevoerd door de vrijwilligers, en door
de afdelingsmedewerker die op dit moment helaas niet betaald wordt, maar met behoud van uitkering
vrijwillig werkzaamheden voor ons verricht.
Opbouw jaarverslag
Het jaarverslag 2009 is vanwege de kleine bezetting van het bestuur, net zo beperkt als het vorige
jaar.
Bestuur Afdeling Utrecht
Bert Warmelink (voorzitter)
Theo Lieverse (penningmeester)
Moniek Stokvis (vrijwilligerscoördinator)
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1. Fietsersbond Utrecht & leden
Actieve leden
Binnen de afdeling Utrecht zijn ca 20 actieve leden en 60 bezorgers van de Doortrapper. Daarnaast
zijn er nog leden die oproepbaar zijn voor incidentele bijdragen aan onze acties. Zij geven samen met
de afdelingsmedewerker de activiteiten van de Fietsersbond vorm.
Door het kleine aantal actieve leden is er, naast het bestuursoverleg (5 x), alleen een maandelijks
afdelingsoverleg (8 x). In dit overleg wordt met een aantal actieve leden de voortgang op verschillende
onderwerpen besproken.
Het bestuur heeft een dynamisch jaar achter de rug. In maart werd het bestuur aangevuld met Bert
Warmelink, die voorzitter werd. Helaas moest Hans Donck in september wegens persoonlijke omstandigheden afscheid nemen van het bestuur. Zijn taak als secretaris wordt waargenomen door de penningmeester. Het bestuur bedankt Hans voor al het werk dat hij de afgelopen jaren voor de fietsers in
Utrecht heeft gedaan. Gelukkig kwam Moniek Stokvis in december het bestuur, als vrijwilligerscoördinator versterken. Dat betekent dat er minimaal 1, en eigenlijk 2 vacatures zijn: 1 voor secretaris, en 1
voor een algemeen bestuurslid. Het bestuur staat overigens open voor een andere verdeling van de
portefeuilles, mocht een geïnteresseerde zich aandienen.
Doortrapper
Het afdelingsblad, de Doortrapper verschijnt vier keer per jaar. In de Doortrapper staan activiteiten en
gebeurtenissen beschreven die betrekking hebben op het fietsen in en om de stad. De redactie slaagt
er elk kwartaal weer in een interessant, gevarieerd en lekker leesbaar blad te maken.
Alle 2.100 leden van de Fietsersbond die tot de afdeling Utrecht behoren, ontvangen de Doortrapper.
Daarnaast gaan er 60 naar instellingen en het stadsbestuur. De resterende exemplaren zijn voor de
losse 'verkoop'.
Ieder kwartaal werd de hele oplage van 2.200 stuks door 12 vrijwilligers voorzien van adresstickers.
Hiervan werden er 1.750 verspreid door ongeveer 60 leden-bezorgers, die voor de stad Utrecht bevoorraad werden door Paulette Jansen, Beatrice Beurs, en Fini Groenendijk, en voor Nieuwegein door
Addy Steeneveld. De exemplaren voor leden in de overige gemeenten van de afdeling werden per
post verzonden. Resultaat: 60 tevreden leden die blij zijn een steentje bij te kunnen dragen en begrijpen dat het zo'n 2.450 euro per jaar aan uitgespaarde verzendkosten oplevert.
Nieuwjaarsborrel
Het is inmiddels een traditie geworden, de nieuwjaarsborrel in Fietsenmakerij De Boog (Altrecht). Ook
dit jaar werd de borrel druk bezocht door leden maar ook door mensen en organisaties waar de FB
mee samenwerkt. Dit jaar was ook de politiek goed vertegenwoordigd, doordat zij een korte toelichting
mochten geven op hun inzending bij de door ons uitgeschreven prijsvraag: welke partij heeft het beste
fietsidee? Dit naar aanleiding van de raadsverkiezingen op 3 maart 2010.
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UITdagen
“Heb je je fiets nog?” “En wil je dat zo houden?”
Zoals elk jaar werden de aankomend studenten tijdens de Utrechtse Introductie dagen door Dirk den
Hamer vakkundig voorgelicht over fietssloten. Ter illustratie lag de kraam van de Fietsersbond vol met
kapotte fietssloten; sloten die niet tegen de fietsendieven van Utrecht Centraal bestand waren gebleken. Een folder met tips over hoe je je fiets veilig moet stallen vond gretig aftrek. Dirk werd op deze
dag met raad en daad bijgestaan door Paulette Jansen.
Voor daadkrachtige studenten had de Fietsersbond ook een heuse aanbieding: wordt lid voor € 26 per
jaar en ontvang een slot ter waarde van € 39,50 cadeau. Niet zomaar een slot, het ging hier om het
slot dat in 2005 als beste uit de test van de Fietsersbond was gekomen. Sommige studenten vonden
de rekensom te ingewikkeld en liepen vertwijfeld verder.
Een zinnige actie die het dit jaar helaas zonder zon moest doen.
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Fietsverlichtingsactie
Op 3, 10 en 17 oktober heeft de Fietsersbond weer de jaarlijkse fietsverlichtingsactie gedaan. Dit jaar
een beetje bijzonder omdat wij de aftrap mochten geven van de landelijke start van de verlichtingsactie van de FB.
Ondanks de weersomstandigheden, eerste week storm en een kraam die omver werd geblazen; de
tweede week de nodige regenbuien; pas in de derde week kwam de zon door; was er over belangstelling niet te klagen. Vaak waren de eerste klanten er al voor tien uur. Totaal zijn er 231 wachtrijbonnen
uitgegeven, van minimaal 153 mensen (66%) is de fietsverlichting ook daadwerkelijk gerepareerd.
Dit dankzij de inzet van 23 mannen en vrouwen, 7 voor de promotie en 16 voor de reparatie. Een flink
deel daarvan zijn meerdere dagen in actie gekomen. Daarnaast hebben we 10 nieuwe leden geworven. Kortom een klinkend resultaat!
Organisatie Autovrije zondag 2009
In samenwerking met Milieucentrum Utrecht en de gemeente heeft Beatrice Beurs namens de Fietsersbond meegewerkt aan een manifestatie op de ‘autovrije’ zondag in september. Wat begon als een
succesformule, de combinatie met de Culturele zondag, is nu een nadeel geworden. Dit jaar waren de
fietsactiviteiten nog meer naar de marge verschoven.
Herenroute (ook voor dames!)
Na veel aandringen, o.a. door schriftelijke vragen van Leefbaar Utrecht, had de gemeente toegezegd
dat de route bewegwijzerd zou worden. Toen dat op de Autovrije zondag hebben nog steeds niet het
geval was, hebben wij toch maar weer onze eigen bordjes opgehangen. Inmiddels zijn de officiële
ANWB-bordjes geplaatst. Maar de verbeteringen aan de route die zijn toegezegd, laten nog steeds op
zich wachten.
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Fietsvriendelijk Rijnenburg
Onlangs is het nogeens door het Milieu- en Natuurplanbureau wetenschappelijk vastgesteld dat de
ruimtelijke inrichting een belangrijke invloed heeft op de keuze van het vervoermiddel (auto/fiets).
Daarom heeft de Fietsersbond aan de gemeente gevraagd om van af het begin bij het ontwerp te
worden betrokken. Inmiddels zijn een aantal bijeenkomsten gehouden met het projectbureau Rijnene
burg. In de 1 helft van 2010 wordt door een aantal deskundigen een advies uitgebracht over een
fietsvriendelijke inrichting.
Overleggen wethouder De Bondt
In 2009 heeft de Fietsersbond 2 keer overlegd met de wethouder van Verkeer, Ingrid de Bondt. Hoewel de relatie zeker goed te noemen is, worden er nog geen grote resultaten geboekt: het onderhoudsgeld van 2009 is niet geheel uitgegeven, en dat is niet omdat alles zo perfect is…
Rapport Sterrenslag
In 2009 heeft de Fietsersbond op uitnodiging van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van de
knelpunten op de 5 hoofdfietsroutes in Utrecht. Aan dit rapport hebben diverse vrijwilligers letterlijk
dagen besteed, en tot in de nachtelijke uurtjes gewerkt. Dit rapport "Alle obstakels uit de weg" is in
december aangeboden aan de gemeente. De gemeente heeft paar voorstellen gedaan voor verbeteringen. Helaas hebben we moeten concluderen dat de oplossingen, die veel geld kosten, slecht marginale verbeteringen opleveren. En soms zelfs dat niet.
Fietsbrug Leidsche Rijn
In juni 2009 kwam de gemeente naar buiten met een concreet plan voor een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, om Leidsche Rijn en de binnenstad voor fietsers beter met elkaar te verbinden.
Met dit voorstel geeft de gemeente uitwerking aan de bouw van een fietsbrug die al in het Masterplan
Leidsche Rijn van 1995 was opgenomen. Op een inspraakavond in Oog in Al werd duidelijk dat veel
buurtbewoners de noodzaak van een fietsbrug deelden. Maar ook werd duidelijk dat de concrete uitwerking, met name van de aanlanding, veel vragen op riep. Ria Glas en Guido Schmeits proberen
namens de FB, in overleg met de actiegroep Pas op! Fietsbrug! tot een verkeersveilige oplossing te
komen.
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Prijsvraag politieke partijen
In maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Om de politiek in Utrecht te prikkelen na te denken
over het verbeteren van het fietsklimaat in onze stad heeft de FB een prijsvraag uitgeschreven. In het
gemeentelijk beleid wordt hoog ingezet op intensiever gebruik van de fiets. Minder congestie, geen
lawaai of vervuiling, fittere en slankere inwoners, wie wil het niet? Maar hoe krijg je dit in de praktijk
voor elkaar? Hoe maakt ú fietsen aantrekkelijk? Met welke wervende fietsplannen vermindert u het
autogebruik en daarmee de congestie en de noodzaak voor nieuwe wegen? Nieuwe goede ideeën
zijn meer dan welkom!
Eind december hadden vier partijen hun plannen ingestuurd. Volgende jaar meer over de prijsuitreiking.

5
Jaarverslag Fietsersbond 2009

Publicaties 2009
1. Van Janboel naar prettig stadsgewoel: fietsparkeren bij het CS in Utrecht, maart 2009
2. Alle obstakels uit de weg, Adviezen voor vijf hoogwaardige fietsroutes in Utrecht, november
2009

Brieven
15 januari

Wethouder De Weger Handhavingsactie Stationsgebied

31 augustus

College van B&W

Bewegwijzering Herenroute

10 september Vervoersbedrijven

Boete voor fietsen op Stationsplein

30 oktober

Inspraakreactie structuurvisie Rijnenburg

Gemeente
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