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 Verslag  afdelingsledenvergadering Fietsersbond Houten 22 januari 2020 

 

Aanwezig: bestuursleden: Jannie den Engelsman, Arjen de Boer, Johan Jol,  Jan Krijger, JanPeter 

Westein, Doesjka Hoogewoud, Dick Veldkamp (bestuursleden),  

Leden: Cor van Angelen,   André Botermans, Ferdinand Hoogewoud, Ineke Rohaan,  Harry van 

Straalen, Herman Walthaus, Rogier Wiercx, Wim Haan, Liselot Meijer, Willy Wagenmans, Ben 

Hund, Sjaak Khonraad, Aleid Groothoff, Elly Lennaers, Pim de Graaf, Jan Jansen (FB Culemborg) 

Daniel van Geest (Fietsfort) Jan-Anne Waagmeester (Goudappel-Coffeng), inleiders 

Bert Henzen (VVN), Markus Engeli (Sense, Park Houten) 

Afwezig met kennisgeving 

Kees van Dalen, Ben Hermans, Aldert en Marion  Piersma, Ruut van Rossen, Dineke Beckers,  

Ger Mastenbroek, Machteld Hermens, Ellen van Oerle, Peter Vollebrecht, Annemarie Heijs,  

Richard Makkinga, Herbert Tiemens  

 

Verslag; Johan Jol 

 

1. Welkom en opening 

 

JanPeter Westein heet als voorzitter de aanwezigen welkom, in het bijzonder de inleiders (Jan Anne 

Waagmeester en Daniël van Geest) en  de externe gasten (Bert Henzen van VVN, Jan Jansen van afde-

ling Culemborg, Markus Engeli van Park Houten). Hij geeft een korte toelichting op de agenda van de 

avond. 

 

2. Verslag vorige ALV-vergadering 16 januari 2019 

 

Het verslag wordt met in achtneming van een enkele correctie (Hoogewoud in plaats van Hooger-

woud) vastgesteld. 

 

 

3. Jaarverslag 2019 

 

Johan Jol (secretaris) geeft een korte terugblik op het afgelopen afdelingsjaar. Heuglijk nieuw is dat het 

aantal afdelingsleden een record hoogte heeft bereikt, namelijk 256. Speciale wervingsacties vooral bij de 

externe evenementen (Fietsverlichtingsactie, Activiteitenmarkt, Fietsfeest) lijken hun vruchten af te wer-

pen. Minder voorspoedig verliep het met het opstellen van de gezamenlijke  Fietsagenda samen met de 

gemeente: hier is sprake van een zekere stagnatie, vooral wat betreft de stimulerings-en promotieactivitei-

ten. Recent zijn er afspraken met de wethouder gemaakt om tot een versnelling te komen.   

Gemeente Houten was gastheer van het Nationaal Fietscongres (19-20 juni), en heeft in verband daarmee 

voor de burgers een Fietsweek georganiseerd (16-23 juni). Beide evenementen waren succesvol, en over-

wogen wordt om de Fietsweek in enigerlei vorm nog eens te herhalen. Houten werd het afgelopen jaar 

bezocht door ca. 30 geïnteresseerde groepen (430 personen), hetgeen zeker nog te maken heeft met de uit-

verkiezing tot Fietsstad in 2018.    

Er heeft regelmatig overleg plaats gevonden (deels in UFO-verband) over de verbetering van fietsinfra-

structuur, zoals over de aansluiting tussen Oostrumsdijkje en Beusichemseweg (wordt gerealiseerd), een 

aantal nieuwe fietsstraten (Lobbendijk, Heemsteedseweg-Koppeldijk, uitvoering in 2020),  fietspad langs 

het spoor van Schalkwijk naar veerpont Culemborg (voorlopig in de ijskast), het buitengebied tussen 

Houten en Bunnik (o.m. vrij liggend fietspad langs N410)  en de versterking van de Lekdijk (al dan niet 

een vrij liggend fietspad). Een  stevige discussie met de gemeente is er gevoerd over de opheffing van de 

fietsdoorsteek bij de Wagenhoeve waar de bewoners plotsklaps mee werden geconfronteerd. De afdeling 

heeft voorts een eigen zienswijze ingediend op het concept-bestemmingsplan Nieuw Wulven (betere 

fietsbereikbaarheid), die helaas niet is gehonoreerd.   

De evenementen waar FBH aan mee heeft gedaan (Activiteitenmarkt, Fietsverlichtingsacties) zijn goed 

bezocht geweest en hebben bijgedragen aan de zichtbaarheid van de Fietsersbond binnen Houten.  

Het Jaarverslag 2019 is terug te vinden op de afdelings-website.    
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4. Financieel  overzicht en begroting 2020. 

 

Arjen de Boer (penningmeester) geeft aan de hand van 2 sheets een overzicht van de financiële situatie in 

het afgelopen jaar en  een vooruitblik aan de hand van een conceptbegroting. 

In 2019 is iets meer  uitgegeven dan  binnengekomen (€ 7), vooral uitgaven die te maken hadden met le-

denbinding-en werving. In de begroting voor 2020 lopen de te verwachten uitgaven volledig in de pas met 

de inkomsten.  Door het hogere ledental wordt de afdracht van het landelijk bureau met enkele tientjes 

verhoogd.  

Jan Jansen (afd. Culemborg) mist in het overzicht de subsidie-inkomsten. De afdeling  Houten ontvangt 

geen aparte subsidie van de gemeente. Bij speciale evenementen kan een aparte projectbijdrage worden 

gevaagd van de landelijke bond, en verder zullen daarvoor sponsoren gevonden moeten worden. Daarmee 

is al enige ervaring opgedaan in het verleden.  

De aanwezige leden gaan bij acclamatie  akkoord met de financiële verantwoording, onder dankzegging 

aan de penningmeester. 

 

 

5. Aftreden van het oude bestuur en verkiezing nieuw bestuur 

 

Van de  zittende bestuursleden stellen zich er 6 verkiesbaar in dezelfde functies. Het gaat dan om:  

• JanPeter Westein, voorzitter, communicatie en publiciteit 

• Johan Jol, secretaris, contacten gemeente 

• Arjen de Boer, penningmeester  

• Jannie den Engelsman, communicatie; 

• Doesjka Hoogewoud, coördinatie bezorging, coördinatie vrijwilligers, ledenwerving, 

• Dick Veldkamp, Fietsnet, fietsverlichtingsactie  

Jan Krijger heeft besloten zich niet verkiesbaar te stellen als bestuurslid, maar blijft wel actief als vrijwil-

liger en UFO-lid. Na de herverkiezing van de 6 bestuursleden bij acclamatie, bedankt de voorzitter Jan 

Krijger voor alle inzet die hij de afgelopen 10 jaar heeft gepleegd voor de afdeling. Hij was (en is) de on-

betwistbare fiets-infra-expert die de afgelopen jaren talloze adviezen namens de afdeling aan de gemeente 

heeft gegeven  en vele ontwerpverbeteringen heeft gerealiseerd. Gelukkig blijft Jan nog mee doen, onder 

meer in het Verkeersberaad . JanPeter Westein overhandigt Jan als aandenken een speciaal T-shirt met de 

veel zeggende opdruk “Never Underestimate Old Man with Bicycle”  . 

 

Omdat er  zich helaas geen nieuwe bestuurskandidaten hebben gemeld, bestaat het bestuur na het vertrek 

van Jan Krijger voorlopig uit 6 leden. Het kan zijn dat er  tussentijds al een uitbreiding komt, hetgeen dan 

in de volgende ALV geformaliseerd zou kunnen worden.   

 

6. Plannen voor het komende jaar 

 

2020 HALVERWEGE 

JanPeter Westein geeft een kritisch overzicht van alle voorgenomen acties die er halverwege het College-

programma 2018-2020 en de Raadsverkiezingen al dan niet zijn uitgevoerd. De conclusie is dat er nog 

heel wat moet gebeuren om de beoogde doelstellingen te halen, met name als het gaat om het stimuleren 

van het fietsgebruik (bedrijven!), uitbreiding Fietsnet, duurzame bezorgdiensten en  het fietsparkeerbeleid 

.   

JanPeter relateert vervolgens deze stand van zaken aan  de hoofdlijnen van de Fietsvisie 2040 van de lan-

delijke Fietsersbond en van de Ruimtelijke Koers 2040. Voor FBH zullen deze hoofdlijnen uitgangspunt 

zijn bij de beoordeling van de diverse plannen en maatregelen. Enkele voorbeelden van de Fietsvisie: het 

STOP-principe moet leidend zijn (wandelaars en fietsers meer prioriteit dan automobilisten), verschil-

lende veilige fietsroutenetwerken  (diversiteit!), fiets als onderdeel van de duurzaamheidsagenda. Ook de 

tot dusver geformuleerde uitgangspunten van de Ruimtelijke Koers biedt goede handvatten: fietsnetwerk 

als drager  van de stedenbouwkundige structuur, scheiding verkeerssoorten, uitbreiding fietsnetwerk naar 

buiten, etc. (zie ook onder punt 9). Voor de korte termijn leidt dit tot een aantal concrete acties in 2020: 

- onderzoek naar Fietsen naar het werk : Houtense bedrijven zullen worden geënquêteerd over fietsbeleid 
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- onderzoek Fietsen naar school: Houtense scholen zullen worden benaderd voor een klassikale enquête 

- bevordering fietsinfrastructuur, via werkgroep voor projecten 

- Fietsnetwerkscan: follow up van E-bikescan, stageopdracht verkeerskundige 

-  uitbreiding Fietsnet (bewegwijzering, ook buitengebied): stageopdracht verkeerskundige 

- opstellen Fietsvisie Houten (vertaling landelijke Fietsvisie 2040) 

In de discussie vraagt Sjaak Khonraad  met klem aandacht voor de problematiek van de bestelbusjes die 

in steeds grotere getale de fietspaden misbruiken. Kortgeleden zag hij 4 busjes tegelijk bij elkaar staan, 

die niet van plan waren ruimte te maken. Gemeente c.q. politie zou harder moeten optreden maar die ge-

ven geen thuis. Aleid Groothoff wijst op het voorbeeld van de bakfietsen van o.m. Cool Blue en DHL die 

(vanuit een centraal punt) op meer duurzame wijze pakketjes  bezorgen. Toegezegd wordt om deze pro-

blematiek aan de orde te stellen in het overleg met de gemeente.   

 

 

KOFFIEPAUZE  

 

7. Onderzoek Fietsen naar/van  school 

 

Cor van Angelen is bezig in overleg met de gemeente met het voorbereiden van een onderzoek naar de 

wijze waarop basisschool leerlingen zich verplaatsen naar en van school. Daartoe wil hij alle 23 Houtense 

basisscholen benaderen met het verzoek om een korte enquête (8 vragen) af  te nemen in de klas. Met de 

uitkomsten kunnen we vervolgens bezien of en hoe het naar school fietsen kan worden bevorderd. Hij 

roept leden op om hieraan ook mee te werken, opgave kan via Cor of via het secretariaat. Het onderzoek 

zal in april van start gaan en wellicht voorafgegaan worden door een instructie in het Velodroom.  Zie ook 

het recente StapOp nummer waarin hij hierover een artikeltje heeft geschreven.  

 

8. Presentatie Fietsfort Honswijk door Danël van Geest 

 

Daniël van Geest (Houtenaar, lid van de Fietsersbond) houdt een bevlogen verhaal over zijn ambitie om 

van fort Honswijk een belevingscentrum te maken waarin alles om de fiets draait. Aanleiding was de aan-

genomen (SGP)motie om in Houten om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een Houtens museum te 

komen. Voor fort Honswijk moet nog een definitieve bestemming gevonden worden, dus het leek Daniël 

voor de hand te liggen om hier een centrum te creëren dat aantrekkelijk is voor iedereen en dat ook hoort 

bij Fietsstad Houten. Hij legt er de nadruk op dat hij af wil van het wat stoffige imago van een museum: 

het gaat om veel meer dan het exposeren van een aantal oude fietsen. Allerlei activiteiten moeten er mo-

gelijk zijn, zoals het afdalen in Vitual Reality, het Hollandsport Fietsspel, fiets in de film, fietsen op hoge 

bi en ligfiets, fiets in de muziek etc.  Op een eerste shortlist van genomineerden scoort het fietsfort heel 

hoog, dus het is zeker niet uitgesloten dat één en ander ook gerealiseerd gaat worden. Daarvoor zijn nog 

wel heel wat sponsoren nodig, maar inmiddels heeft Daniël al een aardig netwerk opgebouwd. 

De aanwezige leden  ondersteunen het idee van harte en de Fietsersbond zal er alles aan doen om het tot 

een succes te maken. Maar eerst moet het fort nog worden gerestaureerd, dus de exploitatie zal niet voor 

2023 zijn beslag kunnen krijgen. 

 

9. Presentatie “De Fiets in de Ruimtelijke Koers” door Jan-Anne Waagmeester 

 

Jan-Anne Waagmeester is als adviseur mobiliteit van Goudappel-Coffeng betrokken bij de voorbereiding 

van het project Ruimtelijke Koers (RK), dat tot doel heeft ca. 5000 nieuwe woningen te realiseren. Uiter-

aard heeft dit plan ook gevolgen voor de mobiliteit en de verkeersstructuur (waaronder de fietspaden), dus 

ook voor de koers van de afdeling zal dit de nodige gevolgen hebben (zie ook onder 6). De uitgangspun-

ten die de projectgroep zijn in elk geval bemoedigend: de groene hoofdstructuur blijft in tact met het fiets-

netwerk als dragers, verkeerssoorten (auto –fiets) blijven zoveel mogelijk gescheiden, het fietsnetwerk zal 

ook naar buiten wat meer uitgebreid moeten worden. Het autoverkeer zal door diverse maatregelen (deel-

auto’s, lagere parkeernorm etc.) teruggedrongen moeten worden ten faveure van de fiets , met name in de 

binnenstedelijke zoekgebieden (bijv. Molenzoom/Koppeling,). Verder zal de intensiteit van het fietsver-

keer (en de voetgangers) toenemen, waardoor de breedte van de fietspaden (nu 3,5 mr) aangepast moet 

worden. Er wordt vanuit gegaan dat het totale fietsgebruik (nu 34% van de mobiliteit) zal stijgen. De fiets 
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is van groot belang voor de Last Mile, het natransport, en ook daar zal de nodige aandacht aan besteed 

moeten worden (fietsmanagement bedrijven, meer deelfietsen, uitbreiding fietspaarkeerplekken bij sta-

tion, etc). Het openbaar vervoer binnen Houten is lastig: alle bussen gaan nu over de Rondweg + Molen. 

Er zal nagedacht moeten worden over andere vormen van klein transport (zoals de bestaande golfkarren) 

om kwetsbare inwoners meer verplaatsingsmogelijkheden te geven.  

In de discussie wordt de nadruk gelegd op het verlagen van de parkeernorm, invoeren betaald parkeren, 

en het eventuele dubbelgebruik van parkeerterreinen (overdag bedrijven, s ’nachts bewoners) .  Jan Jan-

sen (FBC) kwam met de prikkelende vraag waarom  Houten niet tot een autoverbod zou kunnen komen, 

met name in het binnenstedelijke gebied. Reactie Jan-Anne: dit gaat veel te ver , is alleen voorbehouden 

voor de echte grote steden. 

Tot slot meldt Jan-Anne over de planning dat eind maart de rapportage van de projectgroep wordt ver-

wacht, waarna burgers en organisaties 6 weken de tijd hebben om reacties in te dienen. FBH hoopt overi-

gens ook in directe zin nog invloed te kunnen uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming 

 

10. Sluiting 

 

Rond 22.30 uur bedankt de voorzitter  Jan-Anne  voor zijn inspirerende verhaal + attentie  en nodigt de 

aanwezigen uit voor de borrel. 

 

 

SLUITING EN BORREL 

 

 
 

 

 

  

 

 


