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Notulen Jaarvergadering 2017 Fietsersbond afdeling Flevoland  [CONCEPT] 
 
Datum  : 25-03-2017 
Locatie  : flevobike - Dronten 
 
Aanwezig M v/d Star + partner, Sietse huizing, Marjan Griffioen + partner, Gert Jansen, Jaap Stolte, 
Henk Spa, Marcel van der Weijden, Frans van Schoot, Flip Heijdelberger, Kees Terlouw, Jan Helmer, 
Mario Kramer. 
 
Afwezig met kennisgeving: T. ten Brinke. 
__________________________________________________________________________________  
 
 
  
De voorzitter Frans van Schoot opent de vergadering en geeft het woord aan de fietsambassadeur 
Aart de Jonge.  
 
Aart is uiteraard op de fiets gekomen, en begint zijn betoog met een uitleg over de functie fiets 
ambassadeur, de functie is 2 jaar geleden door minister Schulz in het leven geroepen, zij heeft toen 
in alle provincies fietsambassadeurs aangesteld, iedere fietsambassadeur heeft een eigen gebied, 
Aart de Jonge heeft behalve Flevoland ook nog de gooi en vechtstreek onder zijn hoede. 
Hij ging van start als fietsambassadeur met een rondje vragen aan alle gemeenten : “wat doen jullie 
met de fiets” was de vraag. 
De response was zo goed als nihil, ook na stevig aandringen. Blijkbaar is binnen de aangeschreven 
gemeenten geen verantwoordelijke en ook geen fietsplan aanwezig. 
Nu we wat verder zijn is het beeld ietwat bijgesteld, het lijkt er op dat 70% van de gemeente “iets”  
doet op fietsgebied. 
Positief is de goede samenwerking met de gemeente Amersfoort,  
De fietsambassadeur heeft diverse lezingen over fietsen gehouden, naar het Provinciehuis met 
plannen en voorstellen, maar helaas vrijwel géén response, aan fietsbeleid wordt verhoudingsgewijs 
weinig tot niets gedaan. 
Onder de fietsambassadeurs is dan ook veel verloop, thans zijn er nog vier over. 
Het ministerie dat de functie in het leven heeft geroepen laat het dan wat stimulering betreft ook 
nog eens afweten. 
Over het gebrek aan response is een brief gestuurd naar het ministerie, maar tot op heden nog geen 
reactie vernomen. 
Concluderend is er een tekort aan bewustwording en dus een tekort aan ondersteuning voor de fiets. 
En dat terwijl er meer dan genoeg te doen valt, de fietsambassadeur wil wel, plannen genoeg. 
In zijn eigen gemeente (Aart de Jonge is behalve fietsambassadeur ook burgemeester van Dronten) 
gaat het met het fietsen redelijk voorspoedig, fietspaden worden op orde gehouden. 
Er ontstaat nu een discussie: op korte termijn met Jaap lodders om tafel en onder zijn leiding 
afspraken met burgemeesters maken, er wordt voorgesteld het kabinet in wording te be-lobbijen, 
Mario Kramer stipt de samenwerking aan met .a. de ANWB, VVN en FB. 
De fietsambassadeur wil in een vroeg stadium bij ontwikkelingen betrokken worden, hij stipt zijn 
vorige benoeming als burgemeester in fietsstad Houten aan. 
Jan Helmer stipt de CROW normeringen aan, multi toepasbaar, dit word beaamt door de 



fietsambassadeur en vraagt zich af of die normering in Dronten ook toegepast wordt, Marcel van der 
Weijden antwoord dat er in voorrangssituaties volgens de CROW normering gewerkt wordt. 
De fietsambassadeur nodigt de fietsersbond om op korte termijn langs te komen, alert te zijn op 
ontwikkelingen en te proberen zo vroeg mogelijk bij plannenmakerij aan te schuiven. 
Hij roept op aan de slag te gaan met de fracties, de verkiezingen zijn in aantocht. 
Marcel noemt de helling in Dronten, auto’s rijden veel te hard, er is uitvoerige discussie met de 
gemeente. 
de fietsambassadeur stelt voor om met de wethouder in gesprek te gaan. 
Marcel stelt dat hij het jammer vindt dat hij in dit soort zaken in bezwaar moet gaan in plaats van dat 
de fb en de gemeente er in overleg uitkomen. 
Paaltjes zegt frans, veel weg in Dronten, maar nog niet genoeg zegt Marcel. 
De fietsambassadeur stelt voor om met jaap Lodders en Franc Weerwind in gesprek te gaan. 
Mario vraagt hoe het komt dat er veel weerstand is bij de ambtenaren, de fietsambassadeur geeft 
aan dat er in het verleden in een projectteam altijd een organisatie was  die de verkeerssituatie 
beheerde. 
Dat is nu anders geregeld, hij raadt de Fietsersbond aan om meer op nieuwe projecten te gaan 
“zitten”. De ontwikkeling van nieuwe fietspaden is te veel kosten gedreven, volgens ontwikkelaars 
kost het te veel geld. 
Afrondend: fietsambassadeur Aat de Jonge gaat voor de Fietsersbond contacten leggen met 
wethouders en fracties. 
 
 
 
 
 
 
 
1: De vergadering 
 
De agenda wordt vastgesteld gevolgd door een beschouwing van het fietsjaar 2016 door de 
voorzitter Frans van Schoot. 
 
Voorzitter bedankt de vele vrijwilligers die in diverse werkgroepen de belangen van de Fietsersbond 
hebben behartigd. 
Voorzitter stelt de bestuursleden voor. 
Voorzitter memoreert het overlijden van Maarten de coördinator in NOP en vraagt om een minuut 
stilte. 
Voorzitter verteld over de slechte gezondheid van Hans Mars en Mario geeft een update over de 
laatste berichten. 
 
Vervolgens geeft de voorzitter een overzicht van de diverse activiteiten die het afgelopen jaar de 
revue zijn gepasseerd,  
 

- Verbreding Waterlandse weg, inclusief fietsbrug over weg en vaart. 
- Fietspaden in het bosgebied worden verbreed 
- Ja, Marcel en Frans hebben in het provinciale netwerk rapportages gemaakt over de stand 

van zaken met de snelfiets routes. 
- Meer aandacht en druk uitoefenen ten bate van een fietsbrug Veluwe/Zeewolde 
- Frans en Mario hebben met het landelijk bestuur van de fietsersbond gefietst door Almere 
- Fietstelweek 
- Frans en Mario vertegenwoordigen Flevoland op de manifestatie Velocity 
- Frans en jan zijn in gesprek met de fracties over veilige fietspaden 



- Samen met ANWB fietspaden beoordelen 
 
 
 
2: Financiën  
 
De penningmeester heeft schriftelijk een overzicht van de stand van (financiële) zaken verzorgd. 
Het landelijk bureau draagt 1 maal per jaar de bijdrage af, het eventuele overschot gaat retour 
 
 
 
3: Bestuursverkiezing voor het nieuwe afdelingsjaar. 
De voorgestelde samenstelling van het afdelingsbestuur:  

voorzitter     Frans van Schoot 
  secretariaat Flevoland    Flip Heijdelberger 
  penningmeester   Kees Terlouw 
  coördinator Almere    Mario Kramer 
           Coördinator NOP   Sjef van Ham  

Coördinator Urk   vacature 
  coördinator Dronten   Marcel van der Weijden 
  coördinator Zeewolde    Jan Helmer  

Coördinator Lelystad   Ton ten Brinke 
 
Het bestuur geeft te kennen ook komend jaar beschikbaar te zijn, 
De vergadering geeft het bestaande bestuur toestemming door te gaan. 
  
4: Notulen 
 
Notulen 2016 vastgesteld. 
 
5: Rondvraag en Sluiting 
 
Gaat de FB naar de fracties? En zo ja met welke boodschap dan? Dit vraagt Martin van der Star. 
Speerpunten naar leden communiceren. 
De fietspaden in het Spijkbos worden op grote schaal vernield door de Bosbouwactiviteiten. 
Sytse Huizing vraagt of er iets bekend is over de aanleg van de haven bij de Flevocentrale hoe gaat 
dat verlopen?, antwoord fb : niets bekend 
Mario Kramer stelt voor de fractieleden die verkeer in hun portefeuille hebben uit te nodigen. 
Luc Griffioen vraagt zich af waarom er geen overzichtskaarten staan bij de knooppunten. 
Frans legt uit dat er discussie is ontstaan over de kosten. (wie betaald?) 
Jaap Stolte vraagt of er is meegedacht over de afsluiting van het fietspad langs het gooimeer t/h 
havendreef in Almere. (niet) 
 
 
 
Geen vragen meer zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar inbreng 
en aanwezigheid. 
 
 
 
 
 



 
 


