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(onder andere voor aan/afmelden als lid en adreswijzigingen) 

Statutaire Doelstellingen van de Vereniging Fietser sbond 

• Belangenvereniging voor bijna 13,5 miljoen fietsers in Nederland 

• ±35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve vrijwilligers met een 

ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht.  

De Fietsersbond  staat voor: 

• hoge kwaliteit van fietsen in Nederland, gelet op veiligheid, 

bereikbaarheid, het fietsproduct en de dienstverlening 

• meer ruimte voor fietsers in letterlijke en figuurlijke zin 

• stimulering van het fietsgebruik 

• nóg plezieriger en gezonder leefklimaat 

Actieve leden van de Fietsersbond in Hengelo 

o Henk Marijt, Simon Vestdijkstraat 5, 7552 NR Hengelo 

o Melis Jan Gilde, Parijsstraat 53, 7559 KP Hengelo   

tevens Provinciaal vertegenwoordiger  Overijssel/Regio Twente 

06 – 446 58 069, gilde@hetnet.nl of provoverijssel@fietsersbond.nl 

o Victor Schmidt, Beursstraat 10-6, 7551 HV Hengelo 

074 – 349 1893, victor.schmidt@kpnplanet.nl 

 

o Vacature(s) : zie blz. 13, 16, 17 en het functieprofiel op pagina - 32 - 
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Terugblik op het fietsjaar 2017 – 2018 
Door: Victor Schmidt en Melis Jan Gilde 

Afgelopen jaar stond in het teken van de Fietsstadverkiezing . De 

gemeenteraad had zich in december 2016 unaniem uitgesproken voor 

nominatie van Hengelo. De spelregels van de fietsstadverkiezing waren 

echter veranderd ten opzichte van de vorige jaren. Van nominatie was geen 

sprake meer. Alle gemeenten namen deel en bewoners en bezoekers 

brachten door middel van een enquête hun oordeel uit over dertig aspecten 

van fietsen in een gemeente. In Hengelo is de enquête ingevuld door ruim 

1400 mensen. De kerngroep heeft in samenwerking met 

communicatiemedewerkers van de gemeente bewoners en bezoekers bij 

verschillende gelegenheden opgeroepen de enquête in te vullen. Op een 

zaterdag in mei konden mensen in de bibliotheek hun oordeel uitbrengen. 

Hengelo eindigde op de zeventiende plaats van de ruim 350 steden en 

dorpen in heel Nederland. Opmerkelijk is dat veel Twentse gemeenten hoog 

geëindigd zijn. 

Verder hebben we dit jaar een beroep aanhangig gemaakt bij de Raad van 

State . Wij hadden een zienswijze ingediend over de kruising Laan Hart van 

Zuid en de Breemarsweg. Volgens het gewijzigde bestemmingsplan zouden 

hier verkeerslichten komen. Wij waren en zijn van mening dat een rotonde 

met fietsers in de voorrang een betere en veiliger keuze is en hebben dit in 

onze zienswijze naar voren gebracht. Helaas werd ons pleidooi afgewezen. 

Naar aanleiding daarvan hebben we de Raad van State gevraagd het 

gewijzigde bestemmingsplan terug te verwijzen naar de gemeente. De Raad 

van State heeft ons verzoek tot onze spijt afgewezen. 

Voorjaar 2017 bleek dat twee leden van de kerngroep afscheid zouden 

nemen. Dat stelde ons voor de noodzaak op zoek te gaan naar opvolgers . 

We hebben alle leden die sinds 2014 van de Fietsersbond lid geworden zijn, 

telefonisch benaderd. Belangstellenden hebben we uitgenodigd op een 

ledenavond om hen te informeren over ons werk en interesse te peilen voor 

toetreding tot de kerngroep. Dat heeft op moment van schrijven geresulteerd 
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in één nieuw kerngroeplid in de persoon van Henk Marijt. 

En verder hebben we het ‘handwerk’ gedaan: overleg met de gemeente, 

bezoeken aan politieke markten, praten met leden van 

gemeenteraadsfracties, overleg met bewoners en wijkorganisaties. We 

hebben met de CDA-fractie gesproken over de kruising Laan van Driene – 

P.C. Hooftstraat , waar zich volgens bewoners vaak gevaarlijke situaties 

voordoen. Een ander knelpunt doet zich voor aan de Coba Ritsemastraat , 

die steeds meer als ontsluitingsweg gebruikt wordt. Maar door de opening van 

de nieuwe vmbo-school zijn er ook veel schoolgaande fietsers. Overleg met 

de gemeente ging vaak over nieuwe plannen. We hebben onze gedachten 

laten gaan over hoe de F35 door of langs de Binnenstad  zou moeten lopen 

en daarover onderling argumenten uitgewisseld. We wachten nog op nadere 

plannen van de gemeente. 

Fietscafe’s: Toekomst van de fietsersbond 
Door: Henk Marijt en Melis Jan Gilde 

In de landelijke Algemene Ledenvergadering van 3 februari in Amersfoort is 

door het bestuur van de Fietsersbond de aftrap gegeven voor het project 

“Toekomst van de Fietsersbond”. Aanleiding is hoofdzakelijk de vergrijzing 

van het ledenbestand, en het Landelijk Bestuur van de Fietsersbond zoekt 

naar oplossingen om de Fietsersbond een eigentijds gezicht te geven met een 

blik gericht op 2040. Hiervoor 

zijn in 2 maanden tijd Fietscafé 

avonden georganiseerd in 

negen fietssteden verspreid 

over het hele land. In actieve 

dialoog met de leden werden de 

Tips en Tops van de vereniging 

voor het voetlicht gebracht. 

Op 13 april was het Fietscafé in 

Hengelo. Melis Jan fietste eerder deze middag samen met Saskia Kluit een 

voor Twente karakteristiek “Rondje Vliegveld” van bijna 60 km, met een taart-
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pauze op Oldenzaalse markt en een eindsprint over de F35 Fietssnelweg.  

 

De café-avond begon met een korte inleiding door Saskia, en daarna keken 

de vijfentwintig aanwezige leden de fiets-culturele film ‘Why we cycle’. 

Vervolgens speelden we in vier groepen het Toekomstspel, waarin duidelijk 

werd hoe de nieuwe toekomstbestendige Fietsersbond eruit zou moeten gaan 

zien. De vragen die daarbij horen: wat doen we goed, wat kan beter en waar 

moeten we mee stoppen? Opvallend was daarbij het feit dat fietsers blijkbaar  

verstand hebben van regenpakken én van voetbal. Alle resultaten zijn op 22 

mei gedeeld met het bestuur en de commissie Toekomst, en het proces gaat 

verder op de eerstvolgende algemene ledenvergadering van 23 juni. 

Vind de NS-fietsenstalling en de OV-fiets 
Uit een kort eigen onderzoek bleek dat wanneer je voor het eerst in Hengelo 

op zoek gaat naar de OV-fiets, en daar niet zondermeer naartoe wordt geleid 

met borden. Zelfs Saskia, die toch al heel wat keren in verschillende steden 

een OV-fiets heeft gebruikt, moest ik helpen om de juiste koers te vinden. Wat 

daarna wél opviel is de gebruikersvriendelijke toegangspoort naar de 

ondergrondse fietsenstalling van NS. Dit maakt het gebruik van de stalling, en 

de OV-fiets natuurlijk en heel stuk prettiger dan het vorige (nog niet zo lang 

geleden …) geplaatste “systeem met de goot". Goed bezig daar bij NS!  

In Utrecht, bolwerk van de Fietsersbond, was ik daarom ook benieuwd, en 



 

Fietsersbond, afdeling Hengelo e.o. – “De Raddraaier” – juni 2018 - 7 - 

 

maakte ik de onderstaande foto impressie van mijn zoektocht. Opvallend was 

dat ik aan de zijde van de Jaarbeurs eerst ook niks kon vinden, maar hier zit 

gelukkig nog iemand achter een infobalie die mij wees op een bord in een 

donker hoekje (foto links onder). Via een smal en onooglijk trapje belandde ik 

vervolgens in een geel-groene fietsparkeer oase van wereldklasse! 

Utrecht heeft hét goed begrepen, zo lijkt het! In elk geval heeft dit oud-

wielerprof sir Chris Boardman geïnspireerd tot het maken van deze film: 

https://www.youtube.com/watch?v=DDLb6biq39A 
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Fietsen in de verkiezingsprogramma’s 
Door: Victor Schmidt en Melis Jan Gilde 

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Hengelo nemen twaalf partijen deel. 

Alle partijen hebben hun standpunten over uiteenlopende zaken op hun 

website gepubliceerd, in veel gevallen in de vorm van een 

verkiezingsprogramma. Onze afdeling heeft de partijen die nu in de 

gemeenteraad zitten, eind september vorig jaar een brief gestuurd met daarin 

achttien actiepunten voor de komende raadsperiode. Dit onder het motto 

‘Meer fietsen, meer ruimte’. Deze actiepunten variëren van realisatie en 

onderhoud van een robuust netwerk van fietsverbindingen tot het stimuleren 

van duurzame distributie van goederen in de stad en van fietsvriendelijke 

afstelling van verkeerslichten tot veilig stallen van de fiets. Onze hoop was dat 

deze actiepunten in meer of mindere mate hun weg zouden vinden in de 

verkiezingsstandpunten van de verschillende partijen. Daarom hebben we de 

standpunten van de partijen over verkeer, vervoer, duurzaamheid en de 

binnenstad geanalyseerd. Het resultaat valt ons niet tegen. 

Bijna alle deelnemende partijen kennen aan fietsen in Hengelo een zekere en 

zelfs belangrijke waarde toe. Alleen de PVV maakt daarvan geen melding. 

Deze partij meent dat Hengelo autovriendelijker moet worden en dat 

verkeersdrempels lager moeten worden. De standpunten van de andere 

partijen bieden ruimte voor fietsen. Bij een aantal partijen staat de fiets op 

één. De PvdA schrijft dat ‘Heel Hengelo op de fiets’ haar motto is. De 

Christenunie zegt “Het gebruik van fietsen moet nog meer bevorderd worden, 

want dit is het meest economische en duurzame vervoermiddel”. D66 streeft 

naar een maximaal gebruik van vervoermiddelen als de fiets en openbaar 

vervoer. Van de tien hoofdpunten van de SP luidt nummer negen ‘Hengelo 

Fietsstad’. Ze schrijft “We houden de ambitie dat Hengelo in de periode 2018-

2022 wordt uitgeroepen tot de fietsstad van Nederland”. Ook het DFH hoopt 

dat Hengelo fietsstad wordt. 

En wat stellen de deelnemende partijen zoal voor om dit te bereiken? Het 

lijstje fietsactiepunten van GroenLinks en DFH is het meest uitgebreid. Een 

aantal van onze actiepunten zien we in de verkiezingsprogramma’s van deze 
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partijen terug. LokaalHengelo verklaart in te kunnen stemmen met grootste 

gedeelte van onze inbreng. Maar niet alleen GroenLinks, DFH en 

LokaalHengelo hebben fietsactiepunten geformuleerd. Ook de andere partijen 

laten zich niet onbetuigd. Veel partijen pleiten voor oplaadpunten voor 

elektrische fietsen in de binnenstad en voor vervolmaking van de F35 in 

Hengelo. Betere afstemming van verkeerslichten voor fietsers heeft de 

aandacht van LokaalHengelo, GroenLinks en SP. Burgerbelangen en 

ProHengelo zijn voorstander van beperkt toelaten van autoverkeer in (de 

flanken van) de binnenstad. Veiligheid voor fietsen mag zich in de warme 

belangstelling verheugen van nagenoeg alle deelnemende partijen, vooral in 

de omgeving van scholen en sportvelden. CDA en DFH pleiten voor slimme 

verlichting op fietspaden. Burgerbelangen wil veilig gedrag afdwingen door de 

wijze van aanleg van fietspaden. Vier partijen zijn voorstander van invoering 

van 30 km/uur als maximumsnelheid in de wijken, zij het soms meer om 

lawaaioverlast tegen te gaan dan uit veiligheidsoverwegingen. Voor 

handhaving en soms zelfs uitbreiding van stallingsmogelijkheden wordt gepleit 

door de helft van de deelnemende partijen (VVD, SP, Christenunie, 

GroenLinks, D66 en DFH). Twee partijen menen dat de gemeente een goed 

voorbeeld moet geven en haar werknemers moet stimuleren met de fiets naar 

het werk te komen. Voorkeur voor rotondes in plaats van kruisingen wordt 

geuit door DFH. LokaalHengelo meent dat alle rotondes in Hengelo dezelfde 

voorrangsregels moeten krijgen. Alleen GroenLinks stelt voor om het 

Actieplan Fietsen uit 2015 te actualiseren. Dit zal er wel van komen, omdat 

het actieplan tot en met 2018 loopt. Samenvattend, we zijn tamelijk onder de 

indruk. Weliswaar hebben niet al onze actiepunten hun weg weten te vinden 

naar de verkiezingsprogramma’s, maar wij menen dat nagenoeg alle partijen 

serieus aandacht schenken aan fietsen in Hengelo.  

Dat geldt niet alleen voor 

partijen die duurzaamheid en 

milieu hoog in het vaandel 

voeren, maar ook voor andere 

partijen. Er is geen partij die 



Fietsersbond, afdeling Hengelo e.o. – “De Raddraaier” – juni 2018 - 10 - 

 

zich tegenstander verklaart van verbeteren van de fietsinfrastructuur en –

veiligheid en stimuleren van het gebruik van de fiets. We hopen dat de 

aandacht voor de fiets in het verkiezingsprogramma zich vertaalt naar 

concrete plannen van het nieuw te vormen College van B&W. En de vraag is 

natuurlijk of het nieuwe College de Hengelose ambtenaren binnenkort 

massaal op de woon-werk-

fiets weet te krijgen. De 

nieuwe N18 zal in dat opzicht 

nog een flinke concurrent 

gaan vormen, maar voorlopig 

hopen we toch dat de groei 

van de woon-werk-fiets 

afstand zich door blijft zetten. 

Op 1 mei hadden veel 

fietsers op de N18 het rijk 

voor zich alleen. Hoe lang gaat dat nu nog duren voordat het onderstaande 

weer de nieuwe werkelijkheid wordt? 

 

 

  



 

Fietsersbond, afdeling Hengelo e.o. – “De Raddraaier” – juni 2018 - 11 - 

 

Nieuws uit Twente/Overijssel 
Door: Melis Jan Gilde 

Motie kantbelijning langs Provinciale wegen 

Maar voor de oplettende fietsers is de motie “kantbelijning buiten de 

bebouwde kom” uit 2015 fysiek in uitvoering geweest langs ondermeer de 

provinciale weg N738. Het euvel van nachtelijke verblinding is hierdoor sterk 

verbeterd, uiteraard in combinatie met een 80 LUX koplamp op de eigen fiets, 

zoals de rechter foto hieronder laat zien. Dit fietspad kent geen “geheimen” 

meer, en voordat je in de berm belandt, heeft de ribbelstrook in de 

betonafwerking van de zijkant de fietser al gewaarschuwd. Zo mooi heb ik het 

eigenlijk nog nergens anders gezien! 

 

Kernnet Fiets Overijssel 

In 2017 zijn er veel sessies geweest waarin duidelijk moest gaan worden 

welke routes onderdeel van het Provinciale Kernnet Fiets in Overijssel 

worden, en over de kwaliteit daarvan.  

In de bebouwde kom van Hengelo blijft het voorlopig de uitdaging om een 

goede Noord-Zuid-route door de Binnenstad te behouden en een ontvlochten 
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verbinding tussen de rotonde in de Bornsestraat en de Deurningerstraat/ 

Oldenzaalsestraat via o.a. Landmansweg en de Van Alphenstraat. Ook een 

route vanaf de F35 en Woolder Es naar het NS-station Gezondheidspark zou 

niet verkeerd zijn. Het kaartje hieronder laat het Kernnet Hengelo zien zoals 

het in december 2017 gepresenteerd is. 

De gele lijn geeft een alternatief voor de F35, en de groene lijnen laten goed 

zien dat alle hoofdfietsroutes momenteel uitkomen op de Hengelose Markt. 

Logisch dus om daar ook de F35 naartoe te laten gaan. Met het nieuwe 

College kan deze gedachte misschien alsnog vorm gaan krijgen, en worden 

de bakens misschien nog juist op tijd verzet. 

 

Speed Pedelec op de F35? 

In een brief als reactie op de voorstel motie “F35 open voor speed-pedelec” 

van 19 juli 2017 (vreemd aan de orde van de dag) in Provinciale Staten, 

hebben de betrokken Twentse gemeenten op 15 mei 2018 goedkeuring 

hieraan verleend. Daardoor is de F35 nu óók toegankelijk voor de SP, omdat 

dit voor alle partijen de beste oplossing is voor het verbeteren van de algehele 

verkeersveiligheid. In een kort Radio Oost interview is hier een eerste reactie 

van onze kant op gegeven, en hopelijk blijft het voor iedereen prettig zoeven 

of de F35. 
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Met Twente richting Fietsstad 2020 

Zoals inmiddels bij de meeste fietsers wel bekend heeft Enschede al bijna 10 

jaar geleden een stip op de horizon gezet om in 2020 de titel Fietsstad naar 

Twente te halen. Zoals het afgelopen jaar wel gebleken is moet dan eerst 

Houten geklopt worden, en dat is serieus een hele toer. Dus waarin kan 

Enschede zich dan wel extreem gaan onderscheiden van Houten? Die vraag 

gaan we de komende 2 jaar helder maken.  

In 2018 is wel duidelijk geworden is dat fietsers in Twente bovengemiddeld 

tevreden zijn (zie ook het landkaartje op de volgende pagina). Het hele 

onderzoek kunt u nalezen op: 

https://www.fietsersbond.nl/fietsstadverkiezing-2018/hoe-scoort-gemeente/ 

Maar … wat betekent dit dan, en wat kun je met dit gegeven? Is duidelijke feit 

bijvoorbeeld meer waard dan alleen een eervolle vermelding? Gelukkig 

worden vanuit de provincie Overijssel initiatieven genomen om onze provincie 

als gunstige fietsregio op de kaart te zetten via 365dagenfietsen.nl, onder 

aanvoering de Holtense fietsburgemeester Theo de Rooij en zijn 

Fietsambassadeurs club Immer Weiter: sinds 1871 de oudste Nederlandse 

fietsclub.  

Versterking gezocht! 

Overijssel is een grote FIETS-Provincie, en 

daarom is een team met minimaal 3 

vrijwilligers wel noodzakelijk. Gerry Stegeman heeft met voorkeursstemmen in 

de gemeenteraad van Deventer gekozen, en zodoende zoeken we in elk 

geval nog iemand voor Midden-Overijssel.  

De meeste binnensteden krijgen vaak vanzelf aandacht van de nieuwe 

wethouders, omdat dit de meest zichtbare plek is voor de kiezer. Maar om de 

volgende stap te kunnen zetten in de groei van het fietsverkeer zal ook het 

buitengebied moeten aansluiten. En daar wonen nou eenmaal minder kiezers, 

dus wethouders zullen niet gauw geneigd zijn om deze handschoen(en) op te 

pakken. De uitdaging voor team-Overijssel is dus om ook de buitengebied 

routes strak te krijgen, te beginnen met veiligheid, betrouwbaarheid en 
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comfort. Interesse? Mail dan een reactie naar provoverijssel@fietsersbond.nl 

of beter nog, neem rechtstreek contact op met Melis Jan Gilde. 
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Fietskoeriers: nu ook in Hengelo 

Een duurzame en gave bijbaan! 

Sinds de zomer van 2017 rijdt er óók in Hengelo een groeiend peloton van 

snelle, zichtbare en betrouwbare fietskoeriers van Cycloon Post en 

Fietskoeriers . Overdag voor het ophalen van partijen bedrijfspost, en in de 

avonduren na 18:00 voor de 

thuisbezorging van pakketjes om de 

laatste kilometer op een duurzame, 

klantvriendelijke en sportieve manier 

in te vullen. 

Cycloon is in 1999 kleinschalig 

begonnen in Fietsstad Groningen. In 

2002 opent in Zwolle een tweede 

vestiging, en vanaf dan gaat het pas 

echt snel!  Inmiddels is Cycloon lid en 

medeoprichter van Fietskoeriers.nl . Dit is hét samenwerkingsplatform van 

fietskoerierbedrijven van nu al meer dan 25 steden in Nederland. Samen 

richten deze bedrijven zich op het verzorgen van supersnelle bezorgingen van 

producten voor webshops en winkels. Hierbij kunnen zendingen online 

worden aangemeld en gevolgd. Na aflevering ontvangen klanten direct een 

digitaal afleverbewijs per mail. 

Vrachtfietsen krijgt (zeker ook mondiaal) meer en meer aandacht. Het is dan 

ook niet vreemd dat de koeriers op een snelle knal rode Bullitt bakfiets van 

Deense makelij hun ding doen. 

Koerieren is een fysieke en mentale 

interval-training die je het hele jaar 

door scherp houdt. De professionele 

kleding beschermt je tegen weer en 

wind, en de goede navigatie 

hulpmiddelen brengen je snel en 

efficiënt overal, maar jouw eigen 
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kennis van de omgeving maakt nog steeds het verschil! 

 

Kortom: 

• denk je duurzaam, 

• geloof je in fietsoplossingen, 

• ben je een geoefende en sportieve fietser, 

Help ons dan mee en wordt óók fietskoerier bij Cycloon-Hengelo! 

 

Cycloon.eu/solliciteernu 
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Nieuwe Fietsersbond afdeling in Oldenzaal? 
Door: Maarten van der Waal 

Op een fietsinformatiedag georganiseerd in Oldenzaal op 22 november van 
het vorig jaar werd door de verkeersambtenaar gevraagd of de Fietsersbond 
een afgevaardigde had waar hij mee kon overleggen. Ik heb die vraag aan de 
Fietsersbond voorgelegd en vernomen dat dit mogelijk was na vorming van 
een afdeling in Oldenzaal. Door andere werkzaamheden heb ik de afgelopen 
tijd geen gelegenheid gehad deze afdeling op te zetten, maar vanaf nu wil ik 
hier mijn aandacht aan gaan besteden. 
 
Daarom deze oproep aan leden van de Fietsersbond in Oldenzaal om een 
plaatselijke afdeling op te richten. Deze afdeling kan: 

• een overzicht maken van: 
o knelpunten voor fietsers 
o wensen voor fietsers 
o bijzondere situaties voor fietsers 

• overleg voeren met de (plaatselijke) wegbeheerder over de situatie 
voor fietsers. 

 
Ideeën die ik heb om voor fietsers het fietsbestaan in Oldenzaal aangenamer 
te maken: 

• fietsstallingen bij bedrijfspanden niet achteraf, maar netjes en goed 
zichtbaar bij de hoofdingang. 

• meer fietsstallingen (bewaakt of onbewaakt) rond het centrum met 
voorziening voor gebruik van dubbel slot aan een vast object 

• geen borden 'fietsers afstappen' bij wegwerkzaamheden 
• geen fietspaden die plotseling ophouden 
• aandacht voor veilige fietsdoorgangen, dus geen gevaarlijke paaltjes 

op het fietspad 
• verlagen van begroeiing op alle kruisingen, zodat weggebruikers 

onderling goed oogcontact kunnen hebben 
 
Ik wil leden van de Fietsersbond in Oldenzaal oproepen zich als 
belangstellende te melden. Wanneer u zich meldt, betekent dat niet dat u 
gelijk werk op de hals haalt! De bedoeling is dat u dan af en toe meedenkt 
over de verkeerssituatie voor fietsers in Oldenzaal. 
 
U kunt zich melden bij: 
Maarten van der Waal 
06-5432-3290 
mj@vanderwaal.nu 
 
(Let op:  eindigt op 
“.nu ” dus niet .nl!) 
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Uitslag Fietsstad Verkiezingen 2018 
Door: Melis Jan Gilde en Victor Schmidt 

Onze afdeling is in het afgelopen jaar iets drukker en zichtbaarder geweest 

dan de jaren hiervoor, en dat had natuurlijk een reden. Het bestuur had 

namelijk medio  2016 laten doorschemeren dat de Fietsstad Verkiezing voor 

2018 een andere opzet zou gaan krijgen, en dat er meer input van de 

afdelingen nodig zou zijn, om te beginnen met de promotie van een enquête 

naar de tevredenheid van fietsers in alle ruim 350 Nederlandse steden en 

dorpen. 

Die uitdaging wilde afdeling Hengelo 

wel serieus aangaan, en nadat ook 

de gemeenteraad zich in een 

unaniem aangenomen motie 

“Hengelo Fietsstad 2018” steun had 

uitgesproken, leek niets ons nog in 

de weg te kunnen staan. 

In 3 maanden tijd wisten we met onze 

zichtbaarheidsactie ruim 1400 

ingevulde enquêtes binnen te halen. 

Helaas konden we op korte termijn 

geen Guinness-Book record poging 

organiseren die paste in ieders 

agenda, en omdat de regelgeving 

voor evenementen van meer dan 500 

deelnemers dermate streng is sinds 

het Haaksbergen-drama, werd ons 

ook op dat vlak de wind uit de rug 

gehaald. Kijken we naar de enquête-

TOP-14, dan vinden we daar veel 

Overijsselse gemeentes terug, dus 

de verwachtingen waren hoog 

gespannen over de ingevulde 
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tevredenheid. Uiteindelijk heeft Rijssen-Holten er nog een eervolle vermelding 

uit weten te slepen, maar was het wederom Houten (ookal Fietsstad in 2008) 

dat door de landelijke jury opnieuw tot Fietsstad 2018 werd uitgeroepen. 

Uit het eindrapport konden we opmaken dat Hengelo hoog scoort met de 

dichtheid van haar netwerk van fietspaden en opvallend was ook de gunstige 

score voor de toepassing van rotondes. Dat laatste zal vast te maken hebben 

met de situatie in de noordelijke nieuwbouw wijken, want onze actie voor het 

behoud van de rotonde Industrieplein – Laan Hart van Zuid heeft het niet 

gered bij het hoogste rechtsorgaan. 

Maar per saldo is de Kerngroep Hengelo blij dat we ons in dit proces hebben 

kunnen mengen, want Hengelo is en blijft een GAVE Fietsstad! 

F35 maakt vaart door Binnenstad Hengelo 
Door: Melis Jan Gilde 

Zoals in de vorige editie van De Raddraaier al gemeld, staat Gemeente 

Hengelo op het punt om de F35 van oost naar west met elkaar te verbinden 

met een route door de Binnenstad. Goede navigators weten natuurlijk allang 

hoe je vlot door de Hengelose Binnenstad moet rijden, maar de gemeente 

gaat, iets later dan toegezegd door de scheidend wethouder Bron, sinds dit 

voorjaar hier ook een handje bij helpen, en heeft alvast verwijzingsborden 

geplaatst langs te route die nu blijkbaar de voorkeur gaat krijgen. Fietsers 

worden in elk geval 1700 meter langs een van de drukste verkeersknelpunten 

voor het Hengelose autoverkeer geleid, en moeten langdurig wachten op 

groen bij de ultra fijnstof rijke 

stoplichten van de Weideweg en het 

Mitchamplein (zie kaartje op de 

volgende pagina) met de blauwe 

cirkels aangegeven). We zijn benieuwd 

naar de reacties van de fietsers, dus 

aarzel niet en laat ons jouw ervaringen 

weten op dit beoogde stuk F35. Of laat 

ons weten welke route jij neemt tussen de Weideweg en de Parallelweg LS. 
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        Kruising met snelverkeer  

        Kruising met naar verwachting lange wachtti jd voor fietsers 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Door: Melis Jan Gilde 

Ook voor 2018 heeft de Fietsersbond in Hengelo haar plannen gereed, en 

eind 2017 ging er een verkiezingsbrief naar alle politieke partijen. Omdat 

Hengelo volop zichtbaar is geweest in de Fietsstad race, en er ook nog steeds 

een unaniem aangenomen gemeenteraadsmotie ligt, willen we de gaskraan  

(sorry Drenthe en Groningen) voor de fiets echt vol open draaien! 

Maar niet zonder even over de schouder te kijken van wat er van de acht (8) 

jaar oude plannen van de vorige twee Colleges van B&W terecht is gekomen. 

Daarom staat hieronder onze aanbeveling uit 2010 (in 2014 organiseerden we 

een fietstocht met de raadsleden), en zien we dat er op pakweg 50% van 

onze aandachtspunten een gunstig vervolg is gekomen: 

o een gemeentelijk fietsbeleid en –budget voor de komende raadsperiode 

o problematiek van fietsenstalling in het stadscentrum en de stationsomgeving; 

instelling van bewaking en overdekking van de stalling aan de Kloosterhof 

 we moeten het fietsparkeren nog zien te verbeteren, maar gelukkig is het 

op zaterdagen overvol met fietsen in de binnenstad, dus wat wil je nog 

meer! 

o verbetering van de onderhoudstoestand van de fietsvoorzieningen, met name 

in het oude gedeelte van de stad (ruwweg ten zuiden van de lijn 

Deldenerstraat – Oldenzaalsestraat). De kwaliteit van de fietsvoorzieningen in 

het noordelijke deel van de stad, behoudens enkele kleinere uitzonderingen, 

kunnen daarbij als voorbeeld dienen. 

o uitbreiding vier richtingengroen voor fietsers bij verkeerslichtregeling. 

o aanleg van ontbrekende schakels in het hoofdroutenetwerk in de stad zoals: 

 fietsverbinding centrum – Groot Driene,  

 F 35 richting Enschede, richting Borne en  

 F35 door het centrum; dit punt hadden we destijds nog niet expliciet 

genomen, maar lijkt het komende fietsjaar zijn beslag te gaan krijgen. 

o verbetering van de afhandelingprocedure van klachten en meldingen die 

fietsvoorzieningen betreffen  

 (dit begint sinds kort weer beter te lopen, en het lijkt erop dat ook 

meldingen via het Fietsersbond Meldpunt weer worden opgepakt). 
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o invoering van het concept OV-fiets met publieksvriendelijke uitgifte. 

o bewegwijzering van de stadsfietsroutes en van routes naar omliggende 

plaatsen en markante punten in de stad en directe omgeving. 

 Met de toegenomen mobiele GPS mogelijheden, is dit een iets minder 

belangrijk punt , en de sitautie is niet verbeterd maar stabiel gebleven. 

 

Aandachtspunten voor 2018-2022 

In een brief aan alle partijen hebben we dit jaar achttien (18) concrete punten 

voor het partijprogramma voorgesteld. Kort samengevat hebben we in 

Hengelo aandacht gevraagd voor “MEER FIETS, MEER RUIMTE”: 

• investeren in excellente fietsinfrastructuur is zeer rendabel 

• Voorwaarde groei is dat de verkeersveiligheid van met name jeugdige 

en oudere fietsers wordt verbeterd door het aanpakken van lokale 

knelpunten en het verwijderen van obstakels 

• Fietsparkeren moet meer aandacht krijgen, ook in relatie tot diefstal 

 

Met als toevoeging de laatste landelijk campagne “30 is het nieuwe 50” , in 

Hengelo te beginnen langs alle wegen waar nog geen vrijliggend fietspad is. 

In de praktijk zijn dat veel routes waar ook bussen rijden, dus dat wordt nog 

wel een uitdaging. 

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/30-is-nieuwe-50/ 

 

Steun je deze actie …  
of woon je in een 50-km straat en 

wil je hier iets in beweging krijgen, 

dan kun je het actie pakket 

aanvragen via onze afdeling. 
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Evaluatie herbestratingsprojecten 
Door: Melis Jan Gilde en Henk Marijt 

 

Na een periode van flink zichtbare verbeteringen langs de hoofdfietsroutes is 

gemeente Hengelo het afgelopen jaar druk geweest in Hart van Zuid. 

Laan Hart van Zuid 

Zoals duidelijk zichtbaar is, vordert de aanleg van de Laan Hart van Zuid. De 

kruising met de Breemarsweg wordt nieuw ingericht als verkeerslicht 

geregelde kruising van enorme proporties. Een compactere, goedkopere en 

over het algemeen gezien (ook volgen SWOV-onderzoek) veiligere oplossing 

in de vorm van een rotonde zou daar ook een mooie oplossing zijn geweest.  

De Breemarsweg tussen de Langelermaatweg en de Boekeloseweg wordt 

verbeterd; er komt een stukje vrijliggend fietspad. Dit is de opmaat voor de 

herinrichting van de Breemarsweg, welke in 2019/2020 in planning is. De 

kans is natuurlijk groot dat ook hier vrijliggende fietspaden gaan komen, maar 

officieel is ons hier nog niks over bekend, en het hangt natuurlijk af van de 

keuzes die het nieuwe College voor Hengelo gaat maken. 

De verkeerslichten bij de Boekeloseweg komen te vervallen, en het stukje na 

deze kruising richting de brug eindigt als doorgaande weg. Wel kan rechts- of 

linksaf doorgereden worden, (naar respectievelijk wethouder Kampstraat en 

de Haven) maar naar de (nieuwe) brug is de weg straks afgesloten. Voor 

fietsers komt er een doorsteek naar de brug. 

Kruising PC Hooftlaan met Laan van Driene 

Medio 2016 kregen wij contact met de Wijkvertegenwoordiging Groot Driene. 

Zo blijkt dat meerdere mensen in Groot Driene deze buurtorganisatie wijzen 

op de onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situatie bij de 

oversteekplaatsen in de PC Hooftlaan en op de nabijgelegen hoek 

Beethovenlaan / Laan van Driene. Ze spreken over ongelukken en bijna-

ongevallen. Wij hebben aangeven dat wij ook onze zorgen hebben over deze 

kruisingen. Sterker nog, de kruising bij het winkelcentrum is al jaren bekend 



Fietsersbond, afdeling Hengelo e.o. – “De Raddraaier” – juni 2018 - 24 - 

 

bij de wegbeheerder als een concentratiepunt van ongevallen. Gegevens 

hierover zijn te vinden via: 

https://www.via.software/Map#1-9-3-0/13/52.2745/6.8225 

 

 

Met enkele berichten hierover in de Tubantia lijkt nu ook de politiek zich even 

voor deze zaak te interesseren, en werden er door de inmiddels voormalige 

College partij CDA vragen gesteld. Tot op dit moment zijn er nog geen 

ontwikkelingen te melden, maar wat ons betreft zou dit een goed voorbeeld 

zijn om aan te kaarten in een komende Motiemarkt. Wordt vervolgd….. 

Coba Ritsemastraat in project Nieuwe Es 

Dit nieuwbouw project begint ook vorm te krijgen, en het eerste voorlopige 

ontwerp van Fase 1 is inmiddels definitief vastgesteld. Langs de Houtmaat en 

de kinderboerderij loopt natuurlijk een prachtige ontvlochten oost-west 

verbindende hoofdfietsroute via de Van Alphenstraat. Voorlopig krijgt deze 

route geen extra status (bijvoorbeeld Fietsstraat), maar je zou met een beetje 

gemak hier wel iets meer van kunnen maken om deze weg als hoofdfietsroute 

te promoten, en waar nodig misschien nog wat te verbeteren en het gebruik 

hiervan te stimuleren. Zeker nu de nieuwe VMBO school zich in Medaillon 

heeft gevestigd, ligt hier nog een mooie kans. Misschien is zelfs een 
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koppeling met de Oude Bornseweg wel een goede optie, zodat je een situatie 

krijgt zoals het onderstaande plaatje weergeeft. Zeker omdat de 

Leefsmastraat is ingericht als 50 km weg vanwege de HOV-busroute die hier 

loopt, zou je graag een fietsvriendelijke route willen hebben voor de VMBO 

schooljeugd en natuurlijk voor de bewoners zelf. Maar als er een beter plan is, 

dan horen wij dat natuurlijk ook graag! 

 

 

Herinrichting Kuipersdijk 

De drukke oostelijke rondweg voert al jaren over de Kuipersdijk, en dit 

gedeelte van Hengelo is (en wordt nog steeds) flink herontwikkeld, dus de 

verkeersdrukte zal alleen maar gaan pieken. De gemeente heeft in elk geval 

geld beschikbaar om ook deze weg een eigentijds profiel te geven, en wij 

hopen natuurlijk dat de fiets het er daarbij goed gaat doen. Het voorlopig 

ontwerp is sinds kort officieel bekend (zie kaartje op de volgende bladzijde), 

en we hopen dat het kruispunt tegenover het FBK-stadion een veiligere 

inrichting zal gaan krijgen in het definitieve ontwerp. We vergelijken het 

kruispunt graag met de situatie bij Winkelcentrum Hasselo. Daar ligt een 

rotonde die de snelheid ontneemt, waardoor dit drukke kruispunt prima te 
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nemen is met de fiets. Het aantal oversteekpunten voor de fiets over de 

Kuipersdijk is sterk gereduceerd, dus alle het verkeer zal in de nieuwe situatie  

op dit ene punt gaan kruisen. De nieuwe wijkbewoners zullen zich dit 

misschien nog niet zo bewust zijn, en zijn wellicht ook nog even druk met 

andere zaken dan inspreken op een Voorlopig Ontwerp, maar hopelijk trekt de 

nieuwe verkeerswethouder snel zijn eigen conclusie, en pakt hij/zij even flink 

uit ten gunste van de verkeersveiligheid voor de fietsers. 

Verder viel het op (zie het inzetje rechtsonder) dat bij de Berfloschool er 

blijkbaar geen fietsers in zuidwestelijke richting mogen wegrijden. Waarom is 

ons niet geheel duidelijk. 

 

Parkeren bij drukke ijswinkel 

Meer ruimte voor fietsen betekent ook meer ruimte om fietsen te 

kunnen/mogen parkeren, zeker in de Binnenstad van Hengelo. Ondernemers 

moeten zich ook gaan beseffen wat fietsers voor hen betekenen. Zo kun je 

bijvoorbeeld bij de ijswinkel aan de Bornsestraat ervoor kiezen om enkele 

autoparkeerhavens van nietjes (parkeerhekjes voor fietsen) te voorzien. Maar 

navraag bij de gemeente hierover leidde tot een afhoudende reactie, onder 
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het mom dat het autoparkeer plekken zijn die 

geld in het laadje brengen. Blijkbaar is dat dus 

bij bepaalde afdelingen en ambtenaren nog 

steeds belangrijker dan het fietsen zichtbaar 

ondersteunen. En laat anders de nietjes ook 

maar zitten, maar verzin dan een bord dat er 

sprake is van een hybride parkeerplek. Zodra 

er dan één fiets staat, kan er (voorlopig) even 

geen auto staan. Dit kun je overigens ook op 

meer plekken doen. Hengelo – Fietsstad! 

Cycling City - Dublin 
Door: Aoife 

My name is Aoife, and I am a pharmacy student, studying in the heart of the 

city of Dublin. My Raleigh Classic bike is my main way of transport around this 

vibrant city! In only the space of a few years, I can see how Ireland, especially 

the capital of Dublin, is evolving 

to becoming a cycling city. 

When I first moved to Dublin 

from the quiet town of 

Clonakilty, I saw a huge 

number of cars and as a 

consequence there would often 

be a lot of traffic around the city. Having a bike therefore was a huge 

advantage to get around the traffic of Dublin quickly.  

Compared to The Netherlands with cycling, there are a lot of differences, 

starting with the cycling paths, which are unfortunately very limited in most of 

the city areas, as you can see in the picture on the next page. In The 

Netherlands the cycling paths are wide and have lots of space, whereas as 

some paths in Dublin are small, or non-existent, and the cyclists have to share 

the road with the buses. The buses in Dublin do not have much regard for 

cyclists, so it is important to be careful when cycling. There is always a lot of 
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promotion for safe cycling, given by the RSA and the Gardaí, where they give 

out high-visibility vests, bag covers, arm bands, and jackets. Most people will 

wear some form of high-visibility equipment and also a helmet, which is 

probably a big difference between Irish and Dutch cyclists. There are also 

various laws in place that ensure that cyclists are careful when they cycle, and 

obey the rules of the road. If a guard sees a cyclist breaking red traffic or cycle 

lights, cycling in a pedestrianised area, failing to stop for a school traffic 

warden sign or at a level crossing, or cycling without lights after lighting-up 

times bicyclists can be fined for these offences. My own bicycling experience 

in Dublin is mostly a good one. The road I live on is wide, and although there 

is only a cycle path some of the way on my route to college, I go down quieter 

residential areas to avoid congested traffic and buses and cars going to close 

to you that you are forced to cycle on the footpath. Mostly, cars are respectful 

of bikes, passing wide around them.  

There is also many initiatives to get the cities free of cars. For example, parts 

of the inner city are now only accessible by public transport (tram and bus) 

and bikes and pedestrians. There are 

also city bikes parked in numerous 

locations around the city, where you 

can unlock a bike, cycle anywhere and 

drop it off at another location. This only 

costs €20 for the year, so it is very 

economical. There are many studies, 

published on Irishcycle.com which is a 

journalist site that covers cycling in 

Ireland, which shows that rush hour car 

use is continuing to decline in central 

Dublin, due to public transport and 

cyclists. This is really evident if you 

walk around the city between 7-9am 

and 5-7pm you will see a lot of cyclists 

making their way to and from work. There is also always bike parking outside 

most business areas and shopping districts, which really helps cyclists to 
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ensure they can cycle into town and safely park. 

In more rural parts of Ireland, there is also an effort to increase the amount of 

people cycling, with “greenways” being constructed around the country. The 

greenways are scenic walking and cycling routes around Ireland, that 

encourage people to get out and cycle while also seeing the beautiful views in 

our country.  

Ireland still has a lot to improve to help cyclists, like more cycle paths to make 

it safer, but if Ireland continues to grow its cycling community and promote 

cycling the way it is, I can see more and more development for cyclists 

happening very soon.  

Fietsstad - Vancouver 
Door: Paula 

Mijn naam is Paula, ik ben een derdejaars student International Food 

Business. Dit is een hbo-opleiding aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Voor 

mijn studie zit ik een jaar in Canada, 

de eerste negen maanden heb ik 

gestudeerd aan de Dalhousie 

University in Truro, Nova Scotia. Nu 

woon ik voor drie maanden in 

Vancouver, voor een stage bij een 

cateringbedrijf. Hier help ik met event-

management, dit is echt heel leuk.  

Maar nu snel over naar het fietsen in 

Vancouver want dat is in één woord: 

PRACHTIG! Vancouver is bezig een 

hele mooie fietsstad te worden. 

Overal worden fietspaden aangelegd 

en ze zijn druk bezig om het fietsen veiliger te maken. Het fietsen is ook heel 

mooi, je hebt prachtige uitzichten tijdens het fietsen. Zelf fiets ik hier bijna elke 

dag, ik ga op de fiets naar mijn stage. De route naar mijn stage is een 

prachtige route omdat de hele weg langs het water, de Fraser rivier, is. Ook is 
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het grootste deel van de route een speciale fietsroute, dit maakt het 

makkelijker om te fietsen. Verder is het ook fijn om in Vancouver te fietsen 

omdat het redelijk vlak is. Dit verschilt natuurlijk wel per deel van Vancouver, 

ik woon zelf in het zuiden van Vancouver, maar in Noord-Vancouver zijn er 

veel meer heuvels. In de stad kun je ook overal fietsen huren, er zijn veel 

plekken waar fietsen staan en waar je met een app de fiets kunt huren, dus 

dat is heel makkelijk.  

 

De beste tip die ik je kan geven voor fietsen in Vancouver, is om door Stanley 

Park te gaan fietsen, dit is echt prachtig. Een andere tip die ik je wil geven is 

om langs het strand te fietsen, bijvoorbeeld langs English Bay. Langs English 

Bay is een prachtig fietspad aangelegd en daar in de buurt kan je dan ook 

overal fietsen huren. Verder is het ook erg leuk om Vancouver downtown te 

fietsen.  Ik voel me tijdens het fietsen redelijk veilig, het is natuurlijk niet zo 

veilig als in Nederland, maar je hoeft hier niet bang te zijn tijdens het fietsen. 

Automobilisten zijn redelijk op fietsers ingesteld. Verder vind ik het nou niet 

helemaal duidelijk of je een helm moet dragen, maar dit zou ik wel adviseren. 

Het is toch een stuk heuvelachtiger dan in Nederland, dus dit is wel 

verstandig.  

Dus mocht je ooit naar Vancouver (of natuurlijk ergens anders, red.) op 

vakantie gaan, pak dan ook zeker altijd even de FIETS! 

 
  



 

Fietsersbond, afdeling Hengelo e.o. – “De Raddraaier” – juni 2018 - 31 - 

 

Hengelo Coalitieprogramma 2018 -2022 
 

Een korte en letterlijke samenvatting waar we de komende vier 

jaar op kunnen rekenen met VVD wethouder Gerard Gerrits. 

3. Bereikbaarheid en parkeren verbeteren 

Voor het goed functioneren van de binnenstad is het essentieel dat de stad 

goed bereikbaar is voor bewoners en bezoekers: te voet, per openbaar 

vervoer, per auto of op de fiets. Het merendeel van de bezoekers van de 

binnenstad komt per auto of per fiets; het vinden van een goede balans daarin 

is belangrijk. Dat vraagt ook om voldoende parkeergelegenheid voor fietsen 

en auto’s. Hiervoor maken we een verkeerscirculatieplan. Om het gebruik van 

de fiets te stimuleren realiseren we meer (bewaakte) fietsenstallingen op 

strategische punten in de binnenstad. Hier kan de bezoeker zijn/haar 

(elektrische) fiets veilig en comfortabel stallen. Een bijkomend voordeel 

hiervan is dat het aantal fietsen dat voor winkels wordt geparkeerd afneemt. 

Er ligt een opdracht voor het opstellen van een toekomstgerichte visie op 

mobiliteit in Hengelo. Het huidige Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan 

(GVVP) van Hengelo stamt uit juli 2003. … Duurzaamheid, verkeersveiligheid 

en innovatie spelen een belangrijkere rol. Een helder plan voor stadfietsroutes 

maakt hier deel van uit. 

We gaan nadrukkelijk verbinding zoeken met andere beleidsthema’s zoals 

duurzaamheid en de binnenstad. Zo willen we dat de stadsfietsroutes en de 

F35 aantrekkelijk worden en blijven voor fietsers. De F35 ronden we af. Ook 

willen wij dat de top 3 van onveilige hot spots voor de fietsers wordt 

aangepakt en dat rotondes veiliger worden gemaakt voor fietsers en scooters. 

Wij hebben de ambitie Hengelo fietsstad! 

15. Wij stimuleren duurzame mobiliteit.  

Zo willen we dat het   gebruik van de fiets aantrekkelijk wordt gemaakt als  

alternatief vervoer- en transportmiddel.  
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Vacature  … met interesse afhankelijke werkzaamheden 

“Kan fietsen in Hengelo en omgeving nóg beter? 

Wij weten zeker van wel!” 

De Fietsersbond afdeling Hengelo zoekt daarom fietsers die zich daar actief 

en betrokken voor willen inzetten als 

Lid van de Kerngroep 

De afdeling Hengelo van de Fietsersbond heeft in “Hengelo en omgeving” 

contact met deskundige belangenbehartigers op diverse gebieden, diverse 

organisaties, de omringende afdelingen, gemeente, provincie en de media. 

De afdeling telt op dit moment ruim 220 leden. 

De afdeling Hengelo heeft een vrijwillige Kerngroep van 4-5 actieve leden die 

helpt om de Fietsersbond in de Regio Twente tot verdere groei en bloei te 

brengen. De Kerngroep is op zoek naar versterking voor het uitvoeren van 

roulerende bestuurstaken, die meestal natuurlijk verdeeld worden, en ook 

afhankelijk zijn van de persoonlijke interesse. De Kerngroep vergadert 

gemiddeld eens per 4-6 weken vanaf 20:00 uur bij toerbeurt bij de kerngroep 

leden thuis. 

Mogelijke initiatieven: 

• Organiseren van maandelijkse Kerngroep vergaderingen 

• Uitvoeren van roulerende bestuurlijke taken 

• Versterken van het functioneren van de afdeling 

• Onderhouden van contacten binnen de Fietsersbond en daarbuiten 
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• Werken aan een grotere maatschappelijke rol voor de Fietsersbond 

• Werken aan de zichtbaarheid van de Fietsersbond in de regio 

• Gebruiken of ontwikkelen van een relevant netwerk 

• Lobbyen in lokale politiek voor een goed fietsbeleid 

• Organiseren van kenmerkende acties, 1-2 keer per jaar 

• Schrijven van makkelijk leesbare en positief kritische bijdragen voor het 

jaarlijks verschijnende afdelingsblad “De Raddraaier” 

Wat vragen we van jou? 

• Bent een actief en/of recreatief fietser die de regio goed kent 

• Bent een actief lid van de Fietsersbond of bereid dit te worden 

• Kent de belangen en wensen van fietsers 

• Werkt graag met mensen 

• Neemt initiatief 

• Bent enthousiast over fietsen 

• Hebt een positieve houding 

• Meldt verbeterpunten via het Meldpunt van de Fietserbond 

• Bent bekend en met en actief op social media 

• Ontvangt graag de Kerngroep 1-2 keer per jaar in eigen huis 

Wat biedt de Fietsersbond? 

• Een fietsvriendelijk bestuurlijk en politiek netwerk 

• Boeiend en maatschappelijk relevant werk met zéér goede kansen op 

concrete en tastbare resultaten 

• Inhoudelijke ondersteuning 

• Themabijeenkomsten, scholing en een jaarlijkse excursie 

• Gezelligheid met gelijkgestemden in een informele sfeer 

• Vergoeding van reis- en onkosten 

Interesse? 

Neem contact op via hengelo@fietsersbond.nl of bel met 06-44658069. 
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Even voorstellen: Henk Marijt 
 

Mijn naam is Henk Marijt en ik woon mijn hele leven al in Hengelo. Sinds 

november van het afgelopen jaar maak ik deel uit van de kerngroep. Ik ben 

inmiddels niet meer werkzaam, en wil mij graag inzetten voor een betere 

fietsomgeving. Mijn speerpunten liggen bij de fietsveiligheid in Hengelo en 

directe omgeving en het verbeteren van de fietsmobiliteit tussen de 

verschillende delen van de stad Hengelo. Uiteraard fiets ik graag en maak 

lange en vermakelijke fietstochten in Nederland en soms vér daarbuiten. 

 

 

 

  



 

Meldingsformulier voor Fiets Knelpunten 
Inleveren bij: Beursstraat 10-6, 7551 HV Hengelo 

 

Aangemeld op datum: ………………………………………… 

Naam: …………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………… 

Plaats: …………………………………………………………... 

Telefoon: ………………………………………………………... 

E-mail: …………………………………………………………... 

 

 
Weg(vak) of kruising: ………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 

 

Knelpunt of probleem: 
 Te lang wachten bij verkeerslicht 
 Drukke straat oversteken 
 Onoverzichtelijke kruising 
 Te hard rijdende auto’s 
 Te weinig ruimte voor de fiets 
 Slecht wegdek 
 Te weinig stallingsmogelijkheden 
 Slechte fietsklemmen 
 Anders, namelijk ……………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

Ruimte voor foto, tekening of situatieschets (neem gerust een extra blaadje) 

 

 

 

U kunt knelpunten ook melden via hengelo@fietsersbond.nl 

maar liefst rechtstreeks via http://meldpunt.fietsersbond.nl/ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hengelo e.o.  

 

“Vernieuwend Vooruit” 

 

 

Lees ook even onze 

- Vacatures  - 
pagina 13, 16, 17 en 32 


