
Fietsersbond Drechtsteden : terugblik 2019 en plannen voor 2020

Beste leden,

Het einde van 2019 lijkt het een goed moment om terug te kijken op de meeste activiteiten (we doen veel meer) van 
Fietsersbond Drechtsteden in het afgelopen jaar en een overzicht te geven van de plannen voor 2020.

Fietsersbond Drechtsteden wordt gevormd door de afdelingen Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-
Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Activiteiten en acties in 2019 :

 In alle gemeentes is er regulier overleg van de Fietsersbond met de fiets-ambtenaren over fietsbeleid, komende 
projecten, lopende projecten en verbeteringen.

 Daarnaast is er in alle gemeenten regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouder over fietsbeleid, 
budgetten en politieke zaken

 Overleg met gemeenten Dordrecht en Papendrecht over fiets-stimulering en fiets-maatregelen in kader van de 
renovatie N3 / Wantijbrug.  Er zullen meer mensen (automobilisten) moeten gaan fietsen om een verkeerschaos te 
voorkomen.

 Deelname aan RWV/RPV (Regionale Werkgroep/Projectgroep Verkeer); dit is ambtelijk overleg / wethouder overleg, 
waaraan alle Drechtsteden meedoen. Praktisch alles wat (verkeers)gedragsbeïnvloeding betreft wordt daar voor/met 
ons geregeld en betaald.

 Adviseren en inspreken diverse bij projecten met een groot fiets-belang, zoals : 
o Aanpassing van parkeren en stallen bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Helaas heeft de gemeente 

bijna geen van onze adviezen gevolgd waardoor er nu voor fietsers een slechtere – en vooral onveiligere ! – 
situatie gaat ontstaan

o Inbreng voor een nieuw fietsbeleidsplan in Papendrecht
o Fietsvriendelijke inrichting van de nieuwe wijk Amstelwijck in Dordrecht
o Aanpassing Damplein in Dordrecht; onze adviezen bijna geheel overgenomen
o Plan voor herinrichting Spuiboulevard in Dordrecht tot autoluw gebied
o Fiets-vriendelijker maken van diverse routes in Sliedrecht, o.a. zitting in Craaijenstein-commmissie.
o Verbetering van het fietspad over de dijk van de Noord in Alblasserdam
o In Hardinxveld-Giessendam is door ons een fiets-veiligheids-scan uitgevoerd, die wordt gebruikt als input 

voor de uitvoeringsplannen in komende jaren.
 In september /oktober FB-fietskeurings acties in Papendrecht, Alblasserdam, Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam, 

waarbij fietsen werden gecontroleerd aan de hand van een keuringskaart, kleine reparatie werden uitgevoerd en 
fietsen beter werden afgesteld. Daarnaast is er promotie gemaakt voor het fietsen en de Fietsersbond.

 Onze Website [https://drechtsteden.fietsersbond.nl/] wordt up-to-date gehouden en is voor leden , politici en de 
pers een belangrijke bron van informatie over fietszaken in de Drechtsteden. LEES die regelmatig   …  !

Wat gaan we doen in 2020 :

In  2020 gaan we veel activiteiten uit 2019 continueren, zoals het reguliere overleg met ambtenaren en wethouders in elke 
gemeente, deelname aan RPV / RWV overleg, adviseren over projecten met een fietscomponent en fietskeuringsacties .

In het voorjaar komen de resultaten van de Fietsstad-2020-enquêtes. Daarmee vergelijken we de Drechtsteden onderling en 
zullen we proberen hun fietsbeleid bij te sturen.

We gaan (on)regelmatig een digitale Nieuwsbrief uitgeven en in het voorjaar een editie van ons lijfblad de Terugtrapper.

Voor kaderleden, vrijwilligers én voor belangstellende normale leden (u dus) gaan we een aantal bijeenkomsten houden 
waarin we uitleggen wat we over allerlei zaken denken en hoe we dat naar Gemeenten gaan brengen. Denk bijvoorbeeld aan 
“shared space” , 30km-gebieden, paaltjes, standaardinrichting, etc. We houden u op de hoogte – en u bent welkom.

Verder gaan we de contacten met onze vrijwilligers intensiveren opdat er meer van elkaar geleerd kan worden en taken 
kunnen worden gedeeld. Zoals altijd zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers; met name voor Hendrik-Ido-Ambacht zijn we 
op zoek naar leden, die als kaderlid het contact met de gemeente onderhouden.

Een voorspoedig, gezond en (fiets) veilig 2020  !

Uw bestuur.

https://drechtsteden.fietsersbond.nl/

