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Aan onze leden 

WAT HEEFT DE FIETSERSBOND GEDAAN ? 
De Fietsersbond werd in 1975 als de Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijdersbond (ENWB) 
opgericht. De naam was een overduidelijke verwijzing naar de ANWB, die zich alleen 
bekommerde om de automobilisten. De ANWB kon de naam niet waarderen en stapte naar de 
rechter. De ENWB veranderde de naam toen in Echte Nederlandse Fietsers Bond (ENFB). En 
dat werd in 2000 de Fietsersbond. 
De titel van ons veertig jaar oude tijdschrift − Vogelvrije Fietser − is geen toeval. De 
ongevalscijfers uit de jaren zeventig zijn verbijsterend hoog. Meer dan 500 fietsers kwamen er 
toen jaarlijks om in het verkeer. Ter vergelijking: in 2013 verongelukten 200 fietsers in het 
verkeer. Bedenk daarbij dat er nu meer fietsers en auto’s zijn en dat het verkeer veel drukker 
is. Fietsen is veiliger geworden omdat de auto aan banden is gelegd. De Fietsersbond heeft 
actie gevoerd en gelobbyd voor 30-kilometergebieden, drempels en vrij liggende fietspaden. 
Met succes. 
Het lijkt alsof fietspaden bij Nederland horen zoals windmolens en tulpen. Maar dat is niet 
altijd zo geweest. Natuurlijk waren er wel fietspaden, maar als je naar oude foto’s van de 
steden kijkt, zie je vooral hoe fietsers zich tussen vrachtwagens en ander verkeer moesten 
wagen. De Fietsersbond heeft onvermoeibaar gehamerd op het belang van geasfalteerde en 
vrij liggende fietspaden. Het resultaat na veertig jaar: 37.000 kilometer fietspad. 
 

WAT WIL DE FIETSERSBOND IN FLEVOLAND ? 
 
De Fietsersbond wil dat gemeenten in Flevoland meer aandacht en geld aan het onderhoud 
van fietspaden moeten besteden. Hobbelige fietspaden met scheuren, losliggende tegels en 
verzakkingen zijn niet alleen weinig comfortabel, maar ook gevaarlijk. Het aantal ongevallen 
als gevolg van achterstallig onderhoud stijgt de laatste jaren. Slecht onderhouden fietspaden 
zijn slecht voor de veiligheid. Nu zijn er jaarlijks 20.000 fietsongevallen. 
Vooral oudere fietsers lijden onder krakkemikkige fietspaden. Ze vallen sneller, breken vaker 
iets en hebben een langere hersteltijd. Daarnaast is het de laatste jaren duidelijk geworden dat 
de fiets infrastructuur nog niet klaar is voor de vergrijzende bevolking. De Fietsersbond vindt 
dan ook dat de fietspaden verbeterd moeten worden. Om veilig te kunnen fietsen hebben 
ouderen meer ruimte nodig. Dan hebben ouderen meer tijd en ruimte om een stuurfout of iets 
anders te corrigeren en veilig verder te kunnen fietsen. 
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VAN DE VOORZITTER, FRANS VAN SCHOOT 
 

In 2018 hebben we geen ledenvergadering in Flevoland gehouden.  
Het kostenaspect zoals uitnodigingsbrieven versturen, de locatie zoeken, het voorbereiden van 
de vergadering en dat gecombineerd met de matige opkomst de afgelopen jaren, hebben ons 
doen besluiten om een jaar over te slaan om te kijken wat we willen met deze dag.  
 
De landelijke Fietsersbond heeft inmiddels onder impuls van voorzitter Franc Weerwind haar 
ledenraad omgebouwd tot een ledendag.  
Met natuurlijk een vergaderdeel, om de fietsagenda te bespreken, maar op die dag zijn veel 
leuke en originele workshops, waar fietsitems aan de orde komen.  
Dat maakt een groot verschil en het wordt een gezellige en bruisende dag. 

Voordat we ingaan op de gebeurtenissen in Flevoland, wil ik toch stilstaan bij het overlijden 
van ons bestuurslid Hans Mars, hij was onze coördinator op Urk.  
Hans deed dit vrijwilligerswerk met veel verve en kon met zijn heldere standpunten de 
fietszaken in goede banen leiden.  
 
In Flevoland heeft het bestuur niet stil gezeten.  
Veel overleggen gehad met gemeentes en provincie zowel ambtelijk als bestuurlijk.  
Daarnaast zijn we in overleg met andere stakeholders zoals het Waterschap, RWS, en 
natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer.  
Bij de verbreding van de A6 rond Almere en Roggebotssluis hebben we directe contacten met 
de gebiedsregisseurs en hun collega's om de zaken die de fiets aangaan te bespreken.  
Onze adviezen en ideeën worden serieus gewogen en al dan niet ter harte genomen.  

Ja het fietsen is, met al zijn ontwikkelingen, booming. E-bike en Speedpedelec worden steeds 
vaker gezien op de fietspaden.  
Een goede zaak dat men geneigd is om de auto minder te gebruiken en zelf bewegend naar het 
werk fietst, boodschappen met de bakfiets doet en meer rijdt met een leuke sportfiets.  
Echter dat vraagt wel om aanpassingen van de fietsvoorzieningen zoals brede(re) fietspaden, 
goede stallingsmogelijkheden, die ook moeten voldoen aan de moderne eisen.  
Er worden doorfietsroutes aangelegd, soms moeten we wel even wachten op het 
eindresultaat, bij de stations van Almere en Lelystad komen de komende jaren nieuwe en 
moderne fietsenstallingen.  
Kortom er is veel gedaan en bereikt. 
In september start de campagne "Fietsstad 2020" met als thema het fietsende schoolkind. 
Maar we hebben ook zorgen, ons team wordt elk jaar een jaar ouder en we willen graag 
verjongen.  
We zoeken naar nieuwe jongere mensen met frisse ideeën, ouders die met hun kinderen 
fietsen, die hun fietsproblematiek rond het fietsende (school)kind goed op de kaart willen 
zetten.  

Tijdens de bijeenkomst op 13 april aanstaande, kunnen we de diverse onderwerpen 
bespreken. 
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DE AFDELING FLEVOLAND 
Wij zijn actief in de hele provincie Flevoland, in Dronten, Noordoostpolder, Lelystad, Zeewolde 
en Almere doen onze coördinatoren samen met actieve leden hun best voor de fietsers. 
 

WAT HEEFT DE ONDERAFDELING DRONTEN VOOR HET FIETSEN GEDAAN IN 2018 ? 
DOOR MARCEL VAN DER WEIJDEN 
 

1. Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) 

In 2016 heeft de afdeling advies gegeven over het concept-GVVP. In 2017 is het GVVP definitief 
geworden. Het concept was al aardig ‘fietsgezind’. Toch zijn niet alle elementen uit ons advies 
terug te vinden in het definitieve GVVP. Ik heb aanvullend aandacht gevraagd voor: 

 Fiets inzetten als ‘selling point’ om Dronten te profileren als duurzame, 
fietsvriendelijke en prettige woonomgeving. Ik mis in het GVVP hoe Dronten zich als 
'fietsgemeente' zich nadrukkelijker zou kunnen presenteren in de openbare ruimte.  

 De gemeente kiest niet voor het veiliger maken van de buitenwegen en weigert 
instellen van een 60 km/u-zone. 

 Ons advies om terughoudend te zijn met het realiseren van tweerichtingenfietspaden 
bij wegen en rotondes. Deze zijn i.h.a. onveiliger dan eenrichtingsfietspaden, maar 
kunnen in bepaalde situaties toch de voorkeur hebben, daarbij de landelijke adviezen 
op te volgen (Fietsverkeer 26, 2010). 

 Aantrekkelijker maken fietsen in buitengebied (windhagen bijv.). 
 Naamgeving vrijliggende fietspaden en opnemen in Wegenlegger, voor verbetering 

communicatie. Wegenlegger digitaal openbaar maken. 
 Veilige fietsenstalling, met laadpalen voor E-fiets. 
 Afstemming fietsinfrastructuur met aanliggende wegbeheerders (provincie, 

waterschap, natuurgebiedsbeheerders). 
 Op hoofdfietsroutes fietsers overal in de voorrang, dus ook bij kruisingen met 

autoverkeer. 
 Fietsvriendelijke verkeersdrempels, weghalen overbodige paaltjes, overzichtelijke 

kruispunten zonder begroeiing, ruimere boogstraal hoofdfietsroutes. 
 Aanleg fietspad Beverweg. 
 Sociaalveilige fietspaden, m.n. op donkere plekken. 
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1. De Helling. De gemeente Dronten heeft een verkeersbesluit genomen om het fietspad dat 
uitkomt op De Helling uit de voorrang te halen. Het betreft een 30 km/u-zone waar, 
conform CROW-richtlijnen, in principe geen andere voorrangsregels gelden dan ‘rechts 

heeft voorrang’. De aanleiding was een enkele klacht van 
het aangelegen makelaarskantoor Sinke die de 
verkeerssituatie onveilig vond. De afdeling heeft formeel 
bezwaar ingediend, met als belangrijkste argument dat 
het uit de voorrang halen van fietsers niet leidt tot een 
objectief veiliger situatie maar tot het verleggen van de 
juridische aansprakelijk van de – voor deelname aan het 
verkeer opgeleide – automobilisten naar de zwakkere 
verkeersdeelnemers. We pleitten voor het nemen van 
snelheid remmende maatregelen. Dit heeft geleid tot een 
hoorzitting op 8 juni 2017 waarna de 

hoorzittingscommissie de Fietsersbond in het gelijk heeft gesteld en de gemeente heeft 
geadviseerd een nieuw verkeersbesluit te nemen. In een overleg met de gemeente en de 
politie hebben we besloten de zaak verder niet bij de rechter aanhangig te maken. Het 
omliggende gebied wordt namelijk in 2018 heringericht en verkeer remmende 
maatregelen (bijv. verkeersdrempels, wegversmalling) zouden tijdelijk zijn en kunnen 
worden ervaren als verspilling. We hebben afgesproken dat de Fietsersbond nauw 
betrokken wordt bij de herinrichtingsplannen. De gemeente heeft ondertussen het fietspad 
uit de voorrang gehaald. Naar aanleiding van een informatiebijeenkomst in december over 
de herinrichtingsplannen van de gemeente heb ik een reactie ingediend bij het 
projectbureau. 

 

2. Fietsverlichtingsactie. 

Ik heb meegewerkt aan een door de bij de ANWB georganiseerde Actie Lichtbrigade op 29 
september 2017 bij het NS-station Dronten. Ook ons lid 
Lieuwe de Jong was er bij. De gemeente en politie verleenden 
medewerking. Kramen, afdakjes, gereedschappen 
en materialen worden door de ANWB verzorgd. Van 
voorbijgangers, veelal scholieren, zijn de fietsen gratis 
gecontroleerd op een aantal 
veiligheidsaspecten en zo mogelijk gerepareerd. De 
nadruk lag daarbij op een goede verlichting. Mocht 
de verlichting niet te repareren zijn dan werden er gratis 
voor- en achterlichtjes gemonteerd. Deze actie bleek veel lof van de passanten op te leveren en 
een mooi PR-moment voor de ANWB. Een fietsverlichtingsactie past in principe binnen de 
filosofie van de Fietsersbond, maar in de afdeling blijkt het moeilijk vrijwilligers te 
mobiliseren. Een verzoek per email aan de lokale leden leverde nu geen medewerkers op. 
Misschien een volgende keer wel? 

 

3. Safety Performance Index Fiets 

Met subsidie van de provincie Flevoland en de gemeente Dronten heeft de landelijke 
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Fietsersbond een project uit laten voeren door Bas Hendriksen van het bureau Loendersloot 
Groep voor de ontwikkeling van een Safety Performance Index Fiets (SPI-Fiets). Het betreft 
een eerste ontwikkeling van dit instrument waarvoor Dronten de pilot is. 

De aanleiding is het gegeven dat met name het aantal gewonde fietsers jaar op jaar toeneemt. 
De grote black-spots met veel verkeersongevallen zijn inmiddels wel aangepast, maar daarmee 
is het ook lastiger aan te geven waar nieuwe verbeteringen nodig zijn om het aantal 
slachtoffers verder omlaag te brengen. Wel kennen we een aantal factoren die leiden tot een 
grote kans op ongevallen. Van paaltjes op het fietspad tot slecht onderhoud, van scherpe 
bochten tot snelheid. In deze pilot is getracht om op basis van de kennis van risicofactoren te 
komen tot een categorisering van het fietsnetwerk van de gemeente Dronten. Dit borduurt 
voort op de ideeën van de Safety Performance Indicator (SPI) Fiets, zoals wordt uitgewerkt 
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, aangevuld met kennis van het SWOV 
(Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) over risicofactoren en 
wegingswaarden aan wegvakken die gevaar zettend zijn voor fietsers. Op basis van de 
relevante gegevens aanwezig in de Fietsersbond Routeplanner is een risicokaart gegenereerd 
van het fietsnetwerk van de gemeente Dronten. Het risico van – objectieve – veiligheid wordt 
weergegeven in een digitale kleurkaart, zodat direct duidelijk is welke wegen een potentieel 
risico opleveren voor fietsers. Deze risicokaart kan gebruikt worden als middel om 
werkzaamheden te prioriteren en te bepalen waar middelen doelmatig ingezet kunnen 
worden om ook het aantal ongevallen terug te brengen. 

De inzet van de afdeling was om de Fietsrouteplanner te actualiseren: de actuele situatie in het 
veld nafietsen en de ontbrekende kenmerken invullen in de editor. Aan het zuidoostelijk deel 
van de gemeente heeft ook Reind Fokkink (FB afd. Harderwijk) een goede bijdrage geleverd. 
Aansluitend heeft de afdeling een opleveringsoverleg gevoerd met de gemeente en het 
projectbureau. In 2018 gaan we de praktische toepassing onderzoeken. 

De resultaten van de Safety Performance Indicator( SPI) zijn openbaar op 
https://planner1.fietsersbond.nl/editor/spi.html (alleen op de gemeente Dronten in te 
zoomen). 

 

 

WAT HEEFT DE ONDERAFDELING ALMERE VOOR HET FIETSEN GEDAAN IN 2018 ? 
 

 Bij de gemeenteraad verkiezingen, hebben we brieven naar politieke partijen met onze 
fietswensen voor Almere. Tijdens het formeren van het nieuwe college van wethouders 
hebben de formateur een nogmaals schriftelijk benaderd en we hebben actief 
deelgenomen aan de zogenaamde stadsgesprekken. 
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 Inmiddels hebben we bestuurlijk gesproken met de nieuwe Wethouder Jan Hoek, die 
de portefeuillehouders voor Verkeer en Vervoer. We hebben elke vier maanden 
ambtelijk overleg met de gemeente, waar we dieper ingaan op de lopende zaken en 
nieuwe dingen ter tafel komen. Bij deze open gesprekken komen aan de orde: 

o De voortgang van de werkzaamheden aan het Spoorbaanpad. Inmiddels heeft 
het eerste deel van het Spoorbaanpad zijn definitieve vorm gekregen. Startend 
in Literatuurwijk bij De Binderij in Literatuurwijk tot Station Parkwijk een 
prachtige rode asfalt loper en flankerend voetpad. Daar zijn we blij mee. 

o Inmiddels is ook de financiering van de bruggen over de Hoge en Lage Vaart 
voor elkaar en wordt er hard gewerkt aan de tekeningen etc. Dit om Almere 
Buiten ook aan te sluiten. Aan de Westzijde Almere Poort gaat nog volop met 
zand gereden worden en daar een het bebouwen van de ruimte tussen A6 en 
Spoorbaan. Dit zal zeker overlast gaan geven en we zijn betrokken bij de 
omleidingen van fietsers. 

o Omleidingen voor de Fiets daar is op straat veel van te merken en ze 
veranderen snel en vaak. We zijn daarbij betrokken maar hebben geleerd dat 
de praktijk soms anders is dan we denken. We hebben te maken hebben met 
veel mensen, ambtenaren aannemers, hun uitvoerders en door hun ingehuurde 
diensten. Tja dat is en blijft een lastig verhaal.  

o Fietsenstallingen bij de stations ook hier is goed nieuws te melden. Het 
programma biedt de ruimte voor de start van de Floriade om een grote 
bewaakte staling voor ca 2800 fietsen te maken bij Station Almere Centrum op 
het huidige Taxiplein. En er zijn echte plannen voor een tweede iets kleinere 
stalling naast het busstation.  

o Het fiets parkeren in de zgn. "CityMal" van Almere Stad, is een heikel punt. Er 
zijn inmiddels vernieuwde bewaakte fietsenstallingen onder het 
winkelcentrum. Dat werkt goed voor de langparkeerders . Maar hoe om te gaan 
met shoprunners die een kleine boodschap doen en weer snel vertrekken, die 
lok je deze stallingen niet in. Genoeg stof tot discussie tussen Gemeente en 
Fietsersbond, dit heeft al geresulteerd in het bijplaatsen van veel fietsnietjes 
om je fiets aan te binden. Ook als Fietsersbond hebben we het standpunt dat je 
de fiets niet overal weg kunt kwakken. Daarbij zijn veiligheid roltrappen, 
opgangen, toegangen voor stations en winkels, nooduitgangen en 
bereikbaarheid van nutsvoorzieningen bij ons leidend.  

o Inmiddels zijn op bedrijventerreinen verbeteringen gedaan aan 
fietsoversteken. en er wordt gemonitord of deze maatregelen afdoende zijn. 

o De fietsbewegwijzering in Almere is "over datum". De stad is gegroeid en er zijn 
veel nieuwe voorzieningen. We hebben met de gemeente gekeken welke vorm 
van bewegwijzering wenselijk zou zijn. Daarbij zien we dat vele navigatie 
systemen de taak van de blauwe rode wegwijs bordjes overnemen. De komende 
tijd word met de dienst "RBD" verder gestudeerd over de bewegwijzering.  

o Er wordt een nieuwe (dure) fietsbrug gebouwd over de Hoge Vaart en verbrede 
Waterlandse weg nabij de Groene Kathedraal. Super denken we allemaal een 
prachtige iconische poort voor deze zijde van Almere. Maar wij vragen ons wel 
af waarom deze brug nu gebouwd wordt, wie gaat hem dan gebruiken. 
Natuurlijk is deze brug in de toekomst nodig, maar tegelijkertijd was geen geld 
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voor de bruggen over de Hoge en Lage Vaart in Almere Stad. Om dit standpunt 
helder te maken zijn we bij de diverse partijen langs geweest. 

o Fietsen is hot en de ontwikkelingen staan niet stil. De komst van E-bike 
Speedpedelec vragen om meer ruimte op het fietspad. Nu het Spoorbaanpad 
zijn definitieve vorm begint te krijgen dringen we aan om de andere 
Snelfietsroutes sneller te gaan ontwikkelen zoals Almere Lelystad en Almere 
Amsterdam enz. 
De komende jaren gaan onze dijken in renovatie en dat geeft ook veel potentie 
om mooie fietsmogelijkheden te maken.  

 Mobieltjes en busbaanoversteken. Samen  met de creatieve klas van Echnaton is er een 
film gemaakt over het oversteken van een Busbaan door fietsers. In Almere moeten 
bussen regelmatig hard remmen voor fietsers die het rode licht en de andere signalen 
missen doordat ze te druk zijn met virtuele omgeving.  

 Het verbreden van de A6 ( Parkway A6) heeft wel een wissel getrokken op de fietsers 
vanuit Almere Haven en de rest van de Stad. Veel omleidingen, verkeersregelaars 
hebben getracht dit in goede banen te leiden, soms ging het goed soms ook niet, de 
verlichting van de fietsroutes was dan weer eens stuk enz. Gelukkig hebben we een 
directe lijn met de omgevingsmanager van dit Parkway project, we konden de 
opmerkingen die we van onze achterban kregen direct naar hem doorspelen en we 
kregen snelle goede respons van deze organisatie door het sturen met maatregelen. 
Inmiddels zijn er weer diverse fietstunnels en bruggen terug op hun plek en geopend. 

 Nu de Floriade in zicht komt, zijn we gaan nadenken over vervoer. We zijn in overleg 
met de gemeente om Fietstaxi's in te zetten en hoe dat vorm te geven van Station 
Almere Centrum naar de Floriade.  

 Het project "Fietsen voor alle Jaren met wind door je haren" is na enige kleine 
opstartproblemen inmiddels draaiende in Almere Haven. Er is overleg met soortgelijke 
initiatieven. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit project en overleg. 

 Nu het Meldpunt van de Fietsersbond sinds oktober 2017 verbonden is met verbeter 
de buurt. Hebben we geen regionale regie meer over de meldingen. Het is nu volgen op 
afstand. Maar we werken samen met het Landelijk bureau van de Fietsersbond in 
Utrecht aan oplossing om alle meldingen uit Flevoland op een centraal punt binnen te 
krijgen, zodat we kunnen welke beheerder, gemeente, provincie , waterschap of de 
natuurbeheerders kunnen aan spreken.  

Er zijn natuurlijk nog veel zaken niet in beeld geweest . FvS 09042019  

WAT HEEFT DE ONDERAFDELING LELYSTAD VOOR HET FIETSEN GEDAAN IN 2018 ? 
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WAT HEEFT DE ONDERAFDELING NOORDOOSTPOLDER VOOR HET FIETSEN GEDAAN IN 
2018 ? 
Na de aanleg van de eerste rotonde (Espelerlaan-Moerasandijviestraat) eind 2017 heeft de 
gemeente Noordoostpolder niet stil gezeten. In 2018 zijn er nog 2 rotondes aangelegd, namelijk  
Espelerlaan -Onder de Toren-K.Julianalaan en Nagelerweg-Randweg-Amsterdamweg. Deze 
laatste is naar in de planning naar voren gehaald vanwege de slijtage van de VRI ter plaatse en 
de toenemende verkeersdrukte op die locatie. Het heeft even geduurd voordat het verkeer, fiets 
en auto, gewend was aan de omgang met de nieuwe situaties, maar dat lijkt inmiddels het geval. 
 
Aanleg van een vierde rotonde (K.Julianastraat-Beursstraat-Noordzijde-Boslaan) is 
doorgeschoven naar een later tijdstip vanwege de prioriteit die nu gegeven is aan de 
herinrichting van De Deel in Emmeloord. Na ca. 20 jaar overleg en afwegen heeft de 
gemeenteraad eindelijk de knoop doorgehakt. De voorbereidende werkzaamheden zijn 
afgelopen najaar gestart. De tijdelijke inrichting van de kruising De Deel-Lange Dreef-
Nagelerstraat-Korte Dreef heeft daarbij aardig wat stof doen opwaaien vooral vanwege de 
oversteeksituaties van fietsers en voetgangers. Overleg achteraf met de gemeente kon weinig 
meer opleveren. Het vooruitzicht is dat de situatie zal verbeteren zodra de infrastructuur op De 
Deel klaar is. 
    
In het najaar is men ook gestart met de vervanging van de Marknesserbrug over de Zwolsevaart; 
het werk zal tot eind maart duren. Op de brug komen aan beide kanten vrijliggende fietspaden. 
Voor fietsers is een nette noodbrug aangelegd waarmee de omrijd afstand beperkt blijft tot 300 
à 400 meter. 
 
Met de gemeente Noordoostpolder en Dorpsbelang Marknesse is diverse malen overlegd over 
de 
aanleg van een rondweg rondom Marknesse. Probleem is daar landbouw- en vrachtverkeer door 
de dorpskern. Dorpsbelang heeft haar visie toegelicht aan de commissie woonomgeving van de 
gemeente. Aandachtspunt is de verkeersveiligheid voor fietsers in de dorpskern. 
 
Een ontbrekende schakel in het fietsrondje Noordoostpolder is een buitendijkse verbinding 
tussen de Ramspol- en de Kadoelerbrug. Bij het beheer van de dijk zijn 3 partijen betrokken, 
namelijk het waterschap, de provincie en de gemeente. Zij kunnen het onderling niet eens 
worden over de financiering van een fietspad op de dijk nu de kosten aanzienlijk hoger blijken 
uit te vallen dan geraamd. Het project is helaas op de lange baan geschoven. 
 
 
Emmeloord, 10 april 2019 
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WAT HEEFT DE ONDERAFDELING ZEEWOLDE VOOR HET FIETSEN GEDAAN IN 2018 ? 
 

In 2018 heeft de afdeling contacten en samenwerking met derden gecontinueerd. We zijn met 
de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer in gesprek. De 
contacten lopen soms via de provinciale vertegenwoordiging van de FB. Als onderafdeling 
beperken we ons tot hen te adviseren bij het inrichten van een fietsvriendelijke, menselijke en 
duurzamere leefomgeving.  

Jan Helmer vertegenwoordigd de belangen van fietsers bij de gemeente, provincie, 
Staatsbosbeheer en andere beheerders. De Onderafdeling concentreert zich op het aankaarten 
van verkeers- en inrichtingssituaties die verbeterd kunnen worden.  

Afgelopen jaar heeft de Fietsersbond met Rijkswaterstaat samengewerkt bij de renovatie van 
de Nijkerkerbrug. Met name op het gebied van gebruik van de veerpont en de routering van de 
Connexxion bussen. Dit overleg is door beide partijen als doelmatig en prettig ervaren. Op 
provinciaal niveau overleggen we met de provincie over het ontwikkelen van (snel)fietsroutes 
en pleiten voor windbeschutting langs doorgaande fietsroutes. 

De Fietsersbond probeert zaken rond inrichting van de publieke ruimte aan de voorkant met 
beheerders te bespreken. Dit blijkt de effectiefste methode voor gedragen tevredenheid. 
Desondanks zijn we vaak met partijen in gesprek om verkeerssituaties achteraf te repareren. 
Bijdrages van alle leden en niet-leden kunnen we gebruiken. Wij hopen een jaar van goede 
samenwerking met alle partijen tegemoet te gaan. 
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Financieel overzicht 2018 

De afdeling is in 2018 binnen het budget van euro 3128 gebleven. 
Naast de afdracht van de Fietsersbond is subsidie ontvangen van het NMFF voor het riksja 
project. 
Het secretariaat  heeft toner aangeschaft. 
Via de post zijn brieven aan leden verstuurd 
Voor vergaderingen zijn koffie en koeken gekocht. 
Voor diverse vergaderingen is gereisd met het OV 
Het bestuur heeft een rouwadvertentie geplaats n.a.v.  het overlijden van Hans Mars. 

Lelystad heeft een onderzoek laten uitvoeren voor de fietsbeleving in Lelystad. 
Almere had kosten met parkeren en een vergadering. 

Het saldo is euro 2834,90, waarvan euro 1000 naar het jaar 2019 wordt doorgeschoven. 
Geoormerkt voor het riksja project. 

Het saldo wat overblijft gaat naar de Fietsersbond landelijk terug. 
In 2018 is dit besloten om te voorkomen, dat er bij afdelingen potjes blijven bestaan. 

Kees Terlouw 
Penningmeester Fietsersbond, afdeling Flevoland 
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contactinformatie 

 

FLEVOLAND 
(PROVINCIALE AFDELING) 

GEMEENTE 
ALMERE 

GEMEENTE  
DRONTEN 

Contactadres: 
Middachtenlaan 74 
1333 XR     Almere 
Contactpersoon:  
Frans van Schoot 
0643496781  
Emailadres: 
 flevoland@fietsersbond.nl 
 
 

 

 Contactadres: 
Hofmark 155 
1355 HL Almere 
Contactpersoon:  
Mario Kramer 
036 – 521 61 73 
Emailadres:  
almere@fietsersbond.nl 

 

 Contactadres: 
Papaverzijde 27 
8255 JM Swifterbant 
Contactpersoon:  
Marcel van der Weijden 
0321 323002 
Emailadres:  
dronten@fietsersbond.nl 

 

   

GEMEENTE 
ZEEWOLDE 

GEMEENTE  
LELYSTAD 

GEMEENTE  
NOORDOOST POLDER 

Contactadres: 
Egelantier 18 
3892 CT Zeewolde 
Contactpersoon:  
Jan Helmer,  
036 522 01 88 
Emailadres: 
zeewolde@fietsersbond.nl 

Contactadres: 
Galjoen 02-26 
8243 NA Lelystad 
Contactpersoon:  
Ton ten Brinke 
0320 – 84 86 95 
Emailadres:  
lelystad@fietsersbond.nl 

 

Contactadres: 
Twente 17 
8302 KB Emmeloord 
Contactpersoon: 
Sjef van Ham,  
0527 – 62 06 16 
Emailadres: 
emmeloord@fietsersbond.nl 

   

 


