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Fietsersbond Houten  

Contact:  fietsersbondhouten@gmail.com  

Fietsersbond Houten op Ak�viteitenmarkt zaterdag 7 september 

Metroplan en E-bike in stand Fietsersbond Houten 
De Fietsersbond Houten is intensief in overleg met de Gemeente Houten over het realiseren van het zogenaamde 

Metroplan, een nieuw bewegwijzeringssysteem om al fietsend je weg te vinden in en door Houten.  

 

Het idee van FB Houten is een ‘metrosysteem’ dat wil zeggen een 

vereenvoudigde kaart waarop hoofdfietsroutes met kleur zijn 

aangegeven. Op straat worden deze routes aangegeven met ge-

kleurde banden op lichtmasten. Voordeel is dat men alleen maar 

kleuren hoe, te onthouden om naar een wijk te kunnen fietsen. 

Ter plekke kan men met behulp van een pla.egrond zijn bestem-

ming vinden.  Het idee is in een workshop met de Gemeente 

Houten kri0sch bekeken. Twee ontwerpen zijn naar de deelne-

mers van de workshop gestuurd met een vragenlijst. Op basis 

van de reac0es zal het ontwerp defini0ef worden gemaakt. Hier-

na wordt onderzocht wat de kosten gaan worden, en hoe (maar 

ook of!) alles prak0sche kan worden uitgevoerd. In de stand is 

een grote kaart van het ontwerp van de Fietsersbond Houten 

aanwezig. We zijn benieuwd naar de reac0es van de bezoekers. 

 

 

E-bike 

De E-bike of elektrische fiets of e-fiets is in korte tijd zeer populair geworden. De E-bike heeft veel voordelen en toch ook 

een paar nadelen. In de stand meer informatie over de E-bike. Bezoekers aan de stand vragen we een korte enquête in te 

vullen.  

  

Voordeeltje 

In samenwerking met Bike Store bieden we bezoekers van de stand 

en leden van de Fietsersbond een voordeeltje. Een abonnement op 

het blad FietsTrips voor 3 jaar voor € 30,- . Normale prijs € 60,- . Kijk 

ook op: http://www.fietstrips.nu   

(Let op! In Stap Op is foutief vermeld dat het om een abonnement van 2 

jaar gaat). 

  

Stap Op 
Het septembernummer van ons blad Stap Op is uit en heeft u mis-

schien al in de bus. In dit nummer ondermeer een aardig interview 

met bakfietskoerier voor DHL Express Peter Molenaar. Verder de 

uitslag van de Ledenenquête,  Nieuws over de middengeleiders, de 

Bewegwijzering, de Huisregels van het Fietstransferium, nieuws uit 

het Verkeersberaad en de nieuwe fietspaden. 

  

Fietsverlichtingsactie 
Zaterdag 28 september van 11 tot 16.00 uur is het weer zover.  

De bekende Fietsverlichtingsactie van de Fietsersbond Houten op Het Rond.  Uw fietsverlichting wordt gratis of tegen ge-

ringe materiaalkosten gerepareerd en u komt weer veilig fietsend de donkere dagen door. 

Peter Molenaar, fietskoerier voor DHL Express 


