
Nieuwsbrief afdeling Apeldoorn Juli 2014 

Beste mensen,  
 
Het is alweer een aantal maanden geleden dat u wat van ons vernomen hebt. 
Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd. In deze Nieuwsbrief komen diverse zaken aan de orde. 
Heeft u vragen of opmerkingen,  mail dan alstublieft naar apeldoorn@fietsersbond.nl  of stuur een 
briefkaart naar ons postadres (zie onderaan deze Nieuwsbrief).  
 
 
1. Afsluiting Nieuwstraat voor fietsers gaat niet door. 

 
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan, maar de Fietsersbond Apeldoorn had formeel bezwaar gemaakt 
tegen het afsluiten van o.a. de Nieuwstraat voor fietsers. Naar aanleiding van ons bezwaarschrift 
heeft de gemeente nagedacht en is teruggekomen op hun besluit en heeft vervolgens besloten de 
afsluiting voorlopig voor een jaar toch niet door te laten gaan. Wij denken dat ons argument, dat de 
Nieuwstraat een onderdeel is van een noord-zuid doorstroomas, een juridisch heel sterk argument is 
en zal blijven.  Jammer is wel dat de te vroeg opgehangen bordjes waarop de tijden staan dat fietsen 
wel/niet mag (fietsen toegestaan uitsluitend tussen 05.00 – 09.00 uur s ’morgens,  hoe bedenk je het 
!) er nog steeds hangen. Zie bijvoorbeeld op de hoek van de Kapelstraat en Nieuwstraat richting 
Caterplein. Toch een succes voor onze afdeling , maar we moeten wel alert blijven. Ook fietsen door 
de Kapelstraat, de enige oost-west doorstroomas in het centrum,  staat zo nu en dan weer ter 
discussie. 
 
 
2. Enquête vrij fietsen door de binnenstad 
 
Na  de poging van de gemeente de Nieuwstraat voor fietsers af te sluiten had Groen Links in de 
gemeenteraad voorgesteld al het fietsen toe te staan in het centrum. Dit gebeurt al in diverse andere 
steden zoals b.v. Den Bosch. Dit was voor onze kerngroep aanleiding om daar ook eens over na te 
denken en te discussiëren. Al snel bleek dat binnen onze kerngroep de meningen verdeeld waren. 
Reden temeer dit eens aan onze leden voor te leggen. Via een soort enquête- Nieuwsbrief zijn alle 
leden benaderd (e-mail of post) en wij waren blij met een respons van ca. 30%. Hoewel alle leden het 
resultaat van deze enquête al eerder hebben ontvangen hierbij toch nog wat samenvattende 
conclusies. Wat  bleek, zeker meer dan de helft  vond niet dat er vrij door de gehele binnenstad 
gefietst zou mogen worden.  Dat zou wel mogen gelden voor  bepaalde straten. Dat resulteerde voor 
ons tenslotte in de volgende conclusies: 
1) De doorstroomassen moeten openblijven voor fietsers, dus ook de Nieuwstraat; 

2) Géén andere straten “altijd” openstellen voor fietsers, mogelijk met uitzondering van de 

Markstraat, omdat de Beekstraat ook al tot voorbij deze Markstraat geheel opengesteld is voor 

fietsers; 

3) Verder wel alle straten tijdens niet-winkeluren, koopzondagen en –avonden en evenementen 

open (blijven) stellen; 

4) Maar vooral éénduidigheid in borden met de aangegeven uren voor openstellen, waarbij dat wat 

ons betreft samenvalt met de uren voor laden en lossen, dus b.v. openstellen tot 10.00 uur in de 

ochtend. 

Inmiddels is wat deze punten betreft met de gemeente ambtelijk overleg geweest en zal het zeker 
terugkomen in het (kennismakings)gesprek met de “nieuwe” wethouder,  waaronder het fietsbeleid 
valt. 
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3. Gesprek met wethouder J. Kruithof 
 

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn weliswaar bijna alle zittende wethouders (op één na) 
teruggekomen, maar voor het fietsbeleid of algemener gezegd : mobiliteit,  veranderde er wel wat. 
Voorheen had de Fietsersbond te maken met wethouder Olaf Prinsen, in de nieuwe situatie valt het 
fietsbeleid onder wethouder Johan Kruithof. 
In september van dit jaar is een kennismakinggesprek tussen de wethouder en een delegatie van 
onze afdeling gepland. Tijdens dit gesprek, dat uiteraard vooral in het teken staat van kennismaken, 
zullen we wel een aantal aandachtspunten aanroeren. Heeft één van u iets bijzonders aan de 
wethouder te vragen of mee te delen ? Vertel het ons, mogelijk kunnen wij er wat mee. 
Overigens nog even ter herinnering: elke ca. zes weken heeft een delegatie van onze kerngroep 
formeel ambtelijk overleg met de gemeente. Dit overleg is altijd plezierig en is, zoals dat heet, 
constructief te noemen. 
 
 
4. Verbreding Zutphensestraat 

 
Dat we ook wel eens géén of slechts gering succes hebben in onze lobby het fietsen in Apeldoorn en 
omgeving te verbeteren, blijkt uit de verbreding van de Zutphensestraat. Uiteraard was het niet onze 
bedoeling de verbreding van de Zutphensestraat als geheel tegen te gaan, maar we wilden wel dat er 
voldoende rekening werd gehouden met de fiets. Hoewel het overleg met de projectleider en andere 
gemeenteambtenaren hierover altijd in een goede sfeer is verlopen, zijn we zeker niet tevreden. 
Grootste probleem dat blijkbaar vanwege ruimtegebrek niet anders kon is, dat het zuidelijke fietspad 
tussen de kruising Laan van Erica/Laan van Osseveld en de kruising Lupineweg/Barnewinkel volledig 
verdwijnt. Fietsen langs de Zutphensestraat kan straks alleen nog maar aan de noordzijde via de 
parallelweg. De Fietsersbond Apeldoorn betreurt dit maar kan hier verder niets meer mee, Wel 
hebben wij voorgesteld deze parallelweg in te richten als een Fietsstraat, zoals die er in feite ook is in 
de Deventerstraat tussen de Tol en de Deventerbrug. 
Wat we ook geprobeerd hebben, dit is niet gelukt; de gemeente is doof voor de in onze ogen prima 
argumenten. Ook de meerkosten zouden wel zijn meegevallen, maar helaas. 
Wat ook heel jammer is, en in onze ogen kortzichtig, is dat bij de verbreding tevens het kruispunt 
Zutphensestraat met Laan van Osseveld/Laan van Erica opnieuw ingericht wordt, zonder dat daar het 
gehele stuk tussen Groene Voorwaarts en Zutphensestraat geasfalteerd wordt. Wij vonden dat nodig 
omdat het een prima fietsroute is vanuit het centrum naar Bussloo. 
 
 
5. Workshop Binnenstad 
De gemeente heeft ons gevraagd mee te denken en praten over de herinrichting van het centrum. Er 
komt een workshop eind september. Heeft u ideeën, opmerkingen of vragen, mail ons dan 
alstublieft. 
 
6. Thema bij volgende ledenvergadering of bijeenkomst. 
 
De Fietsersbond Apeldoorn wil graag weer eens met de leden in gesprek komen. Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen tijdens onze ledenvergadering eind dit jaar of waar mogelijk eerder en anders.   
Het is in het verleden gebruikelijk en zeker ook nuttig gebleken dit te doen aan de hand van een 
bepaald thema. Eén van onze leden heeft een thema aangedragen dat ons ook wel aanstaat t.w. 
“verkeersregels en hoe in de praktijk hiermee om te gaan”. Dit is mede geïnspireerd door de 
ontwikkelingen van de E-bikes en het al dan niet verbieden van snorbrommers/scooters op het 
fietspad. 
De kerngroep wil dit thema verder gaan uitwerken. Heeft u als lid hierover wat op te merken of heeft 
u een ander thema laat ons dan dat vooral weten, bij voorkeur via apeldoorn@fietsersbond.nl  
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7. Nieuws uit Utrecht 
 
Los van de verhuizing van ons hoofdkantoor afgelopen lente volgen wij uiteraard ook het wel en wee 
van ons hoofdkantoor. Dat gebeurt o.a. tijdens het overleg met de Ledenraad, waar één van ons 
altijd naar toe gaat. 
Deze keer is Ed Oldengarm geweest. 
Ook de Fietsersbond heeft te kampen met een teruglopend aantal leden. Op 1 januari 2014 waren er 
32.864 leden. Er was een daling van 1.478 leden, dit terwijl er gedacht werd aan een groei van het 
ledenaantal. Het bestuur heeft besloten om de contributie niet te verhogen, dit mede om een verder 
teruglopen van ledenaantal te beperken. Of dit lukt is natuurlijk de vraag. 
Ook 2013 werd weer met een verlies afgesloten. Zeventig duizend euro, in de min. 
Er zijn maatregelen genomen om de kosten nog meer te gaan drukken. Er is verhuisd naar een 
goedkoper pand. Bij de inrichting van het pand is zoveel mogelijk uit gegaan van gebruikt meubilair 
en computerapparatuur. 
Door de vele faillissementen is er voldoende aanbod voor redelijke prijzen. Het centrale 
computersysteem is vervangen door een “cloud” systeem. Door deze toepassing is het mogelijk dat 
medewerkers ook buiten de kantooromgeving toegang kunnen krijgen tot de gegevens. Tegelijkertijd 
zijn ook de “vaste werkplekken” ingeruild.  
Er is ook een terugloop van de verstrekte subsidies. Het gaat hier om een bedrag van 800.000 euro. 
Het is duidelijk, er moet gezocht worden naar een andere vorm van inkomende geldstromen. 
Wel worden er betaalde projecten voor derden uitgevoerd. Een goed voorbeeld daar van is de E-bike 
test die Test Kees heeft gedaan voor de Telegraaf. Het blijft zoeken naar nieuwe projecten. 
Vervelend is ook dat de provincies geen subsidie willen verstrekken voor het bijhouden van de 
routeplanner. De routeplanner van de Fietsersbond is de meest geraadpleegde routeplanner. 
Helaas heeft ook ENECO te kennen gegeven ts stoppen met sponsering! 
 
Er wordt geconstateerd dat de Fietsersbond “algemeen” is. Waar staat de bond voor? 
De KNWU behartigt de belangen van de wielrenners. 
De NTFU is vooral bezig met het sportieve fietsen. 
Ook de ANWB gaat zich weer meer richten op het fietsen. 
Er is duidelijk een versnippering van belangengroepen. 
Ook op het vlak van de fietsschool is ook VVN actief. In de komende maanden wordt er nagedacht 
over een goede profilering van de Fietsersbond. Wel is Directeur Hugo van der Steenhoven actief 
bezig met publiciteit van de bond. Denk hierbij aan de fietsenstallingen bij de stations en het weren 
van de scooters op de fietspaden. 
Ook op Europees niveau is de bond actief voor de fietsers. Er wordt door diverse landen 
aangedrongen op helmplicht. Marijke van Haaren (onze voorzitter) heeft nogmaals bij de 
Eurocommissaris het TNO rapport onder de aandacht gebracht waar uit duidelijk blijkt dat er geen 
wetenschappelijk onderbouwing is, dat helmplicht het aantal slachtoffers zal beperken. 
Er wordt bij de diverse overheden aandacht gevraagd voor schaalsprong (toenemend fietsgebruik en 
andere fietsvormen) om met deze trend rekening te houden bij het maken van plannen, aangaande 
de infrastructuur. 
Wij, als afdeling, zullen de belangen van de fietsers in de gemeente zo goed mogelijk bewaken. 
Schroom niet om de kerngroep te benaderen om aandacht te vragen voor jouw probleem! 
 
8. Oproep aan de leden : WEB-site afdeling Apeldoorn 
 
Wie onze WEB site wel eens bezoekt, ziet dat het nog wel eens tekort schiet wat betreft inhoud en 
ook actualiteit. 



Twee van onze kernleden, waaronder ondergetekende, werken hier zo nu en dan aan. Vanwege 
gebrek aan tijd, maar met name ook de moeilijkheidsgraad om slim met de WEB-site om te gaan 
zorgen ervoor dat dit niet echt goed gaat. 
Wij zouden het dan ook op prijs stellen dat iemand van de leden zich hierin zou willen verdiepen en 
ons helpen de WEB-site mooier en vooral ook beter/actueler te maken. 
http://apeldoorn.fietsersbond.nl/ 
 
 
Tenslotte : hier nog even wat kerncijfers/info 
 
Momenteel hebben we 282 leden, waarbij dit jaar enkele leden hebben opgezegd , maar we ook 15 
nieuwe leden. 
 
Oproep:  Heeft u een e-mailadres, maar dat nog niet aan ons doorgeven, doe dit dan alstublieft. Dat 
geldt natuurlijk ook als uw e-mailadres veranderd is   apeldoorn@fietsersbond.nl   
 
 
Met vriendelijke fietsgroeten, en reageer alstublieft, uw mening telt,  
 
Namens de Fietsersbond afdeling Apeldoorn 
 
Jan Timmner 
 
Postadres: 
Kasteellaan 109 
7325 RN Apeldoorn 
Email:  apeldoorn@fietsersbond.nl 
Website: http://apeldoorn.fietsersbond.nl/ 
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