
FIETSVISIE 2040 voor Almelo  

In het kader van de omgevingsvisie



Leidend bij onze visie is het stop-principe:

Stappen ,trappen,  ov, personenwagen: dat is de volgorde waarin 
het mobiliteitsbeleid vorm krijgt in 2040, bij het ontwerpen van 
oplossingen op straat, maar ook als het gaat om de verhouding 
in investeringen die er mee gemoeid zijn. We kiezen voor actieve 
(fietsen, lopen ) en duurzame (Fietsen, lopen, ov ) mobiliteit 
boven automobiliteit.



Hoofdpunt 1a

Binnen de bebouwde kom rijdt het autoverkeer zo veel mogelijk 
30 km per uur. 



Grotestraat Zuid



Hoofdpunt 1 b

Bij drukke doorgaande wegen met veel auto’s , binnen de 
bebouwde kom, mag nog 50 kilometer gereden worden, maar 
moeten er gescheiden fietsvoorzieningen zijn.



Schoolstraat



Hoofdpunt 2 

Ontbreken deze fietsvoorzieningen bij dergelijke wegen binnen 
de bebouwde kom en moet het verkeer  zich mengen ( zoals bv 
Bornsestraat, Ootmarsumsestraat), dan pleiten wij voor 30 km 
per uur voor de automobilist.

 

 



Bornsestraat



Nieuwstraat



Hoofdpunt 3

Goede oversteekmogelijkheden voor de fietsers en wandelaars 
bij  drukke doorgaande wegen, 

bv zebrapaden, verkeerslichten.



Nabij Vincent van Goghplein



Hoofdpunt 4

Onveilige, overbodige paaltjes en overbodige obstakels op  
fietspaden moeten weg.



Maardijk



Leemslagenweg/Wiekslagen



Hoofdpunt 5

Voldoende fiets parkeervoorzieningen, bv.  In de vernieuwde 
binnenstad.

 



Bij Waagplein



Hoofdpunt 6

Goede, veilige en goed verlichte fietsroutes vanuit de wijken 
naar o.a. centrum, station en ziekenhuis.



Fietsroute langs kanaal Almelo-Nordhorn



Hoofdpunt 7

                                  Snel afronden van de aanleg van de F35!



F35 bij Haven Noordzijde



F35 richting Vriezenveen



Hoofdpunt 8

                                               Verkeersveiligheid rondom scholen!



Oversteekplaats bij De Heemde



Hoofdpunt 9

                            De binnenstad in principe autovrij!



Haven Noordzijde richting Markt



Grotestraat Noord



Hoofdpunt 10

Een zelfstandig  en toereikend budget voor fiets- en 
wandelverkeer op de gemeentelijke begroting!



Samenwerken

Een aantal hoofdpunten willen wij verwezenlijken in 
samenwerking met anderen, zoals de gemeente Almelo, 
Fietsersbonden  verbonden met de F35, scholen en 
ouderbonden.



Duofietsen bij Hoog Schuilenburg



Dit zijn wij

Fietsersbond afd., Almelo / Wierden.

Almelo, februari 2020
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