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Nieuwsbrief Fietsersbond Apeldoorn 
       Apeldoorn, juni 2015 
 
Beste leden en fietsgenoten,  
 
Omdat er weer een aantal kwesties aan de orde is (geweest), hierbij een Nieuwsbrief voor 
de leden en andere geïnteresseerden. Leden die wel eens onze afdelingswebsite of onze 
Facebookpagina bezoeken, kennen sommige feitjes mogelijk al ! Ook krijgen onze “e-mail-
leden/contacten” wel eens wanneer noodzakelijk vaker enige info tussendoor.  
We hebben dit keer een vijftal zaken die we u willen melden: 
 
1.  Zienswijze/bezwaar extra in- en uitrit op de Prins Willem Alexanderlaan (PWA-laan). 
Dit is een onderdeel van de aanpassing van het bestemmingsplan Brink en Orden. Op een 
open stuk braakliggend land nabij de Waterloseweg wil men 10-12 grondgebonden 
woningen gaan bouwen in het kader van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). 
Hierbij komt dan zowel een in- en uitrit op de Waterloseweg als ook één op de PWA-laan. De 
PWA-laan is echter een zeer drukke weg. De Fietsersbond vindt die uitrit op de PWA-laan 
géén goed plan. Dit  o.a. vanwege het feit dat op het fietspad langs de PWA-laan veel door 
scholieren wordt gefietst, die ook nog vaak tegen het verkeer in rijden. Handhaving gebeurt 
vrijwel nooit en dus wordt het een gevaarlijk punt. Ondanks onze onderbouwde bezwaren 
ging de gemeente op géén enkele wijze met ons mee, mede omdat er een deal gesloten was 
met de nieuwe eigenaren. En ja, de gemeente verkoopt graag grond aan particuliere 
initiatieven, ergo…... Gezien de politieke verhoudingen in de gemeenteraad lijkt het ons niet 
zinvol naar de Raad van State te gaan. Jammer dus: geen kans. 
 
2. Opheffing fietspad aan de Vosselmanstraat. 
Ook hier een teleurstellend resultaat. Door de herinrichting van het kruispunt Wilhelmina 
Druckerstraat-Vosselmanstraat wordt ook de Vosselmanstraat vanaf dit kruispunt tot aan het 
CODA heringericht als verblijfsgebied. Dit betekent dat de busbaan daar verdwijnt en dat het 
een 30km zone wordt. Wat ons het meest bevreemdt, is, dat het vrijliggende fietspad dat 
langs de Brandweerkazerne loopt om voor ons onduidelijke redenen verdwijnt. De gemeente 
schermt met CROW-instructies en met meer groen dat terugkomt. Maar de Fietsersbond 
blijft het onlogisch vinden dat er een bestaand vrijliggend fietspad (en niet voor de eerste 
keer !) plaats moet maken voor een 30 km zone waar al het verkeer elkaar tegenkomt, terwijl 
we weten dat ook daar auto’s soms veel harder  dan 30 km rijden en handhaving nauwelijks 
plaatsvindt. Ook weer jammer dus ! 
 
3. Fietsenstallingen Centrum en NS 
De gemeente is druk bezig iets aan het stallen van fietsen te verbeteren. Zo is kort geleden 

een zogenaamde “borstelbaan” gemaakt bij de inrit van de 
fietsenstalling bij de Oranjerie. Hierdoor is het makkelijker je 
fiets of (zware) E-bike via de trap veilig beneden of juist weer 
naar boven te krijgen. Als de proef positief verloopt komt er 
mogelijk ook een “borstelbaan” bij de stalling onder het 
gemeentehuis. 
Daarnaast is de gemeente bezig op diverse plaatsen in het 

centrum vakken te maken waarin men zijn of haar fiets tijdelijk even kan neerzetten. Dit 
vanwege de soms chaotische toestanden bij het fiets parkeren in het centrum van 
Apeldoorn. Het voorstel van de FB is die vakken blauw te omlijnen ! 
Ook de ACEC stalling is kort geleden aangepast. Nieuwe bovenrekken en bredere 
stallingsplaatsen. De stalling is ook opnieuw geschilderd. De gemeente is dus werkelijk bezig 
om het stallen van fietsen te verbeteren! 
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Ook bij de fietsenstallingen bij het NS-station worden verbeteringen aangebracht. Zo wordt, 
vooruitlopend op mogelijk toekomstige nieuwbouw, het aantal fietsparkeerplekken bij de NS- 
stalling aan de zuidzijde (ROC) tijdelijk uitgebreid (architect moet nog wel akkoord gaan !) 
 
4. Koersnota 
Kort geleden ontving de kerngroep van de FB Apeldoorn uit handen van de wethouder (Dhr. 
Johan Kruithof) de zogenaamde Koersnota. Deze nota is nog een conceptvisie en na 
verdere uitwerking zal dit moeten gaan resulteren in de nieuwe Verkeersvisie voor de 
gemeente Apeldoorn voor de komende 4-5 jaar. In de Koersnota neemt de fiets een zeer 
prominente rol in en daar zijn we uiteraard blij mee. De gemeenteraadsfracties ontvingen 
deze nota inmiddels ook en zijn verdeeld over deze nogal prominente aandacht voor de fiets. 
De komende maanden zal de FB Apeldoorn meewerken aan een verdere invulling. Wie de 
Koersnota wil inzien, kijk even op de website van de afdeling Apeldoorn 
(http://apeldoorn.fietsersbond.nl/ ) of mail naar apeldoorn@fietsersbond.nl . 
Onderdelen van het fietsgedeelte uit deze Koersnota zijn uiteraard de situatie rond de 
fietsdoorstroomassen (in de afgelopen 15 jaar zijn er nog maar 5 gerealiseerd van de 
geplande 10!); welke moeten er in de toekomst zeker bijkomen of verbeterd worden, maar 
ook het stallingbeleid, of ook, hoe maak je het fietsen veiliger met die snellere en soms 
bredere fietsen? In de Koersnota wordt overigens ook vooruitgekeken naar het Openbaar 
Vervoer in de toekomst, o.a. het stadsbusvervoer. 
Voor wie wil meedenken: graag! Stuur ons uw opmerkingen of ideeën. 
 
5. Historische Fietstocht op de Hoge Bi  
Graag vragen wij jullie aandacht voor een leuk evenement. 
130 jaar geleden, in 1885, fietste Nederlands eerste grote wielrenner Pim Kiderlen, in één 
dag van Rotterdam naar Leeuwarden. Natuurlijk niet op de racefiets (1885 !) maar op een 
zogenaamde Hoge Bi.  
Simon Groen, fervent Hoge Bi rijder herhaalt deze monsterrit ook op zijn Hoge Bi, tussen 2 
en 5 juli 2015. Op zaterdagmiddag 4 juli passeert hij het Loo.  Wil je een stukje meefietsen ? 

 Ontmoetingsplek om mee te fietsen naar Apeldoorn is Restaurant Buds bij de rotonde 
bij Nieuw Milligen, vertrek daar ca. 14:00 uur. 

 aankomst bij de stallen van 't Loo ca. 15:00 uur, vertrek richting Zwolle ca. 15.30 uur 
Verdere info vindt u in de speciale bijlage bij deze Nieuwsbrief. Tevens nog een leuke poster 
over dit evenement. Kijk anders even op onze website. 
 
Tenslotte: 
De kerngroep van de afdeling Apeldoorn probeert  via allerlei wegen (post, e-mail , website, 
Facebook, etc de leden te bereiken. Wij communiceren graag via e-mail omdat dat voor ons 
de eenvoudigste en efficiëntste manier is. Heeft u dus wel een e-mailadres maar kennen wij 
dat nog niet, geeft dat dan alstublieft door via apeldoorn@fietsersbond.nl ( NB ook een ev. 
wijziging van uw mailadres graag doorgeven !!!!).   We horen graag van u. 
 
Hartelijke fietsgroeten 
 
Namens de afdeling Apeldoorn 
Jan Timmner 
Kasteellaan 109 
7325 RN Apeldoorn 
055 5340029 
06 45941196 
mailadres: apeldoorn@fietsersbond.nl 

website: http://apeldoorn.fietsersbond.nl/  
Facebook: Fietsersbond Apeldoorn 
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