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B E R G E N  O P  Z O O M S E

DOOR RIA VAN MEIR OP 16 JANUARI 2016

Nog jonge Bergse afdeling Fietsersbond al goed op weg

BERGEN OP ZOOM – De in december 2014 opgerichte Fietsersbond, afdeling Bergen op Zoom,

timmert al stevig aan de weg. De afdeling telt 60 leden en heeft een bevlogen voorzitter in de

persoon van Bergenaar Piet Bruys. Naast een aantal al lopende projecten zijn daar voor 2016 weer

nieuwe projecten aan toegevoegd. En dat alles in het belang van de veiligheid van de fietser.

De afdeling Bergen op Zoom van de Fietsersbond is één van de 150 actieve lokale afdelingen van de landelijke

Fietsersbond. Gezamenlijk behartigen ze de belangen van ruim 13.5 miljoen fietsers in Nederland. Het aantal leden

bedraagt landelijk 35.000.

Een groep mensen in Bergen op Zoom vond dat er, structureel en continu meer aandacht zou moeten zijn voor de

belangen van fietsers. Opvallend was echter dat er in West-Brabant nagenoeg geen afdelingen van de fietsersbond

actief waren. Men besloot in december 2014 de afdeling Bergen op Zoom op te richten.

Doelstellingen

De afdelingsdoelstellingen zijn afgeleid van de landelijke Fietsersbond en betreffen de verbetering van de kwaliteit

van het fietsen, het stimuleren van het fietsen, het scheppen van ruimte voor de fiets(ers) en het bevorderen van

educatie. Denk bijvoorbeeld aan simpele zaken als veiligheid en comfort, de bereikbaarheid met de fiets, recreatie

en gezondheid en duurzaamheid.

Piet Bruys: “In eerste instantie richten we ons op gemeentelijk niveau. Omdat de actieradius van de fietser verder

reikt dan de gemeentegrens, overstijgt onze aandacht feitelijk ook de gemeentegrens. In het bijzonder richten we

ons natuurlijk op de ontwikkelingen binnen de gemeente, zoals bij herinrichtingplannen. Daar is in de startfase al de

nodige winst te behalen. Ons advies aan de makers van herinrichtingsplannen is om geen plannen te maken

waarbij ongewenst gedrag van weggebruikers, fietsers in het bijzonder, wordt uitgelokt. Als je je bij het maken van

plannen inleeft in het gedrag van de fietser, dan weet je vaak al van tevoren waar het niet goed zal komen.”
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FIETSEN  op 16 JANUARI 2016 19:05

Projecten

In samenwerking met de gemeente, politie en rijwielhandelaren worden er fietsverlichtingsacties gehouden. De

elektrische fiets (E-bike) maakt een enorme opmars. Het gebruik daarvan blijkt toch anders dan die van een gewone

fiets. Daarom worden voor de gebruikers, in het bijzonder ouderen, informatiedagen georganiseerd. Twee reeds

georganiseerde dagen zijn al een succes gebleken. Reeds in gang gezette projecten die in 2016 worden

gecontinueerd betreffen onder meer het fietsparkeren in de binnenstad. “Wij zijn van mening dat in het centrum,

dicht bij de Grote Markt en theater De Maagd een ruime, inpandige en bewaakte voorziening moet komen om de

fietsen te kunnen stallen,” licht Piet Bruys toe.

De Provincie Noord-Brabant is van mening dat er meer verbeterd zou moeten worden aan woon-werkverkeer per

fiets en stimuleert het aanleggen van zogeheten snelle fietsroutes. De Bergse afdeling zet zich dan ook samen met

de betrokken gemeentes en de provincie in om te komen tot een snelle fietsroute van Bergen op Zoom naar

Roosendaal.

Nieuw

Dit jaar worden er weer nieuwe projecten aan het takenpakket toegevoegd. De afdelingsbond zal dit jaar onder

meer een schouw verrichten op bestaande fietsroutes en de schoolroutes in het bijzonder. Daarbij wordt er gelet of

die routes wel veilig zijn en voldoen aan de eisen die daaraan gesteld zouden moeten worden. Ook het veilig fiets

parkeren komt aan de orde en er wordt geparticipeerd in nu nog niet bekende nieuwe gemeentelijke projecten. In

relatie tot het fietsen en fietsparkeren brengt de afdeling een werkbezoek aan de gemeente Den Bosch.
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