
 

Conceptverslag  Ledenraad 27 november 2021 
 

Locatie:    Digitaal  

Aanwezig:   Koen Baart (voorzitter)  

   70 deelnemers (leden en medewerkers Landelijk Bureau) 

Mieke Veenbrink (notulist) 

Bestuur:   Franc Weerwind, Nico van Harten, William Nederpelt, Bertie Schonk, Bert  

   Warmelink, Wouter Wouters, Joost Schrage, Sandor Hermens 

Landelijk Bureau:  Esther van Garderen, Douwtje de Vries, Jaap Kamminga, Sjoerd Nap, Martijn van Es, 

Stephanie Bathoorn, Karin Nauta 

 

 
 

1. Opening en welkom door Koen Baart en Franc Weerwind  

Herdenking Jeroen Snijders Blok 

‘Op 3 augustus van dit jaar is tot ons verdriet ons bestuurslid Jeroen Snijders Blok overleden. Pas 62 jaar oud 

en geheel onverwacht. Een zeer bijzonder en gewaardeerd bestuurslid is ons hiermee ontvallen. 

Pas sinds vorig jaar februari in ons midden bij de Fietsersbond, maar hij liet meteen van zich horen op zeer 

positieve wijze. Met passie voor het fietsen en kennis van zaken. De laatste heidag in juni hadden we een goed 

gesprek over het besturen van de Fietsersbond en zijn bijdrage daarin was tegelijkertijd scherpzinnig, 

constructief als – zoals altijd – humorvol. Maar ook tekenend: hij ging eerder weg, want zijn vrouw had corona 

en het was zijn vaste zaterdagritueel om de week boodschappen te doen. Die taak voor zijn gezin wilde hij niet 

verzaken. Hij was een echte gezinsman en apetrots op zijn zoons en dochter. Op zijn kantoor hingen prachtige 

foto’s van hen en hij kon vol humor en warmte spreken over zijn vrouw en kinderen. 

Jeroen had natuurlijk een enorme invloed in de fietsindustrie en was een lid van de Fietsersbond van het 

eerste uur. In zijn vele rollen in de internationale fietsindustrie heeft hij een bijdrage geleverd waar fietsers in 

Nederland en van over de wereld nog altijd van profiteren. 

Jeroen zag iedereen staan en voor hem was iedereen even belangrijk. Dat maakte hem zo bijzonder. Zo was hij 

– samen met zijn broer – ook onvoorstelbaar actief in Eefde. Hij runde een voormalige kazerne, waar onder 

andere een legotheek zat, waar hij dagelijks kwam en altijd levendig in gesprek was met vrijwilligers en de 

beheerder. Ook was hij het hart van de voetbalvereniging in Eefde. Ook in die gemeenschap heeft hij een groot 

gat achtergelaten. Namens de Fietsersbond zijn William Nederpelt en Esther van Garderen op zijn afscheid 

geweest en de mensen stonden rijen dik te wachten, van jonge jongens van de voetbalvereniging tot 

vertegenwoordigers uit de fietsindustrie. We missen hem in het bestuur’.  

 

Er wordt een minuut stilte in acht genomen om Jeroen Snijders Blok te herdenken.  

Koen Baart opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Erik Wagener zit normaliter de ledenraad 

voor. Hij is in het buitenland. Koen Baart vervangt Erik Wagenaar vanuit het presidium, hij zit de ledenraad 

voor. Hij geeft het woord aan Franc Weerwind.   

‘Ik ben bijna de tel kwijt, maar gelukkig wordt het voor mij bijgehouden: alweer de vierde digitale ledenraad. 

Dit jaar een extra ingelaste ledenraad, omdat wij het ritme van vergaderingen van de ledenraad hebben 
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aangepast. Dit jaar dus eenmalig drie ledenraden om het nieuwe ritme in te stellen. En met een hele mooie 

reden: waar eerder de begroting en het Fietsplan in februari werden vastgesteld, terwijl het begrotings- en 

kalenderjaar al was begonnen, willen wij de leden als het hoogste orgaan hun budgetbevoegdheid en 

instemming met het Fietsplan geven, voor het kalenderjaar ingaat. En zo hoort het tenslotte. Want u - leden 

van de vergadering – bent het hoogste orgaan. Wij – het algemeen bestuur en ook het landelijk bureau – staan 

ten dienste van u.  

Nu we het over de vereniging hebben: straks zal Joost Schrage u bijpraten over de toekomst van onze 

vereniging. Een mooi en intensief proces, waarin we ook goede gesprekken hebben over onze organisatie. Dat 

geldt voor zowel het bestuur als de commissie Nieuwe Fietsersbond. En niet omwille van de structuur, maar 

omwille van onze vereniging, die ertoe doet en waar het erom gaat, dat wat u doet ook ingebed is in een 

organisatie waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.  

En beste leden, ik heb goed nieuws over onze vereniging. Want na jaren van dalende ledenaantallen is ons 

ledental nog steeds aan het toenemen. Was het een jaar geleden rond de 29.000 leden, nu staan we op maar 

liefst 32.000 leden! Een topprestatie van het team van Douwtje de Vries. We hebben meer leden dan de 

meeste politieke partijen. Maar niet iedereen stemt op een bepaalde partij, maar wel bijna heel Nederland 

fietst! Dus het ledenaantal kan nog omhoog. Hoe dat fietsen beter, veiliger en meer kan, én wat de 

Fietsersbond daar in 2022 voor gaat doen: dat gaat Esther van Garderen vertellen in haar presentatie over het 

Fietsplan van 2022. Want: de Fietsersbond wil en kan meer impact maken voor alle fietsers van Nederland. En 

de Fietsersbond wil een vereniging zijn waar alle fietsers zich thuis voelen. Dat is waar het Fietsplan 2022 over 

gaat.  

Deze zomer heeft u mij voor vier jaar extra benoemd. Dat betekent, dat ik uw voorzitter mag zijn tot en met 

2025, het jaar waarin wij ons 50-jarig bestaan gaan vieren. Ik zie er nu al naar uit en ben dan ook verheugd, dat 

het programma 50 jaar Fietsersbond volgend jaar in de steigers wordt gezet. 

Al veel dichterbij in de tijd: ik verheug mij nu al op het Fietsfestival in Zwolle in juni 2022. De voorbereidingen 

zijn gestart en het belooft een mooie dag te worden, waarin onze fietscultuur gevierd wordt door fietsers van 

alle leeftijden. Reserveer dus 11 juni 2022 nu vast in uw agenda. 

Dank voor jullie aandacht en laten we gauw beginnen!’ 

 

2. Vaststellen agenda  

De voorzitter licht de agenda toe. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Goedkeuring notulen 19 juni 2021 

Via de mail zijn geen vragen/opmerkingen ontvangen over de notulen. 

Met 32 stemmen voor en één onthoudingen worden de notulen van de vergadering van 19 juni 2021 

vastgesteld. 

 

4. Bestuurszaken  

Bestuurszaken (Esther van Garderen) 
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‘Sinds de vorige ledenraad in juni is weer stevig doorgewerkt. Op de achtergrond is team vrijwilligers gestaag 

doorgegaan met het opzetten van nieuwe afdelingen. Dat heeft geleid tot een groei in afdelingen, een warm 

welkom onder andere aan Meijerijstad, Rhenen en Noordwijk.  We hopen dat jullie je in juni live komen 

voorstellen. In Zeeland zijn de vrijwilligers helaas gestopt, dus daar gaan we voor werven. We houden namelijk 

vast aan het motto vrijwilligers voorop. Dat betekent ook, dat het project om Vrijwilligers Net te verbeteren 

doorgezet wordt. U ziet misschien nog niet alle resultaten, maar echt het komt eraan. Een ander mooi initiatief 

is het opzetten van intervisie tussen verschillende afdelingen, zodat je daar dilemma’s kunt delen. 

We hebben even geproefd aan het deels op kantoor werken en we hebben het kantoor daar ook voor 

ingericht, maar dat is alweer voorbij. In september zijn we naar Leeuwarden op excursie geweest en hebben 

daar ook met elkaar nagedacht hoe we weer iconische successen als de stations stallingen en OV-fiets in de 

toekomst kunnen behalen en welke dan. Daar kwamen hele mooie ambities uit. Ieder kind in Nederland een 

fiets scoorde daar heel hoog. Reden ook waarom we graag zouden toejuichen als meerdere afdelingen het 

project als Heel Utrecht fietst waar oude fietsen worden ingezameld en opgeknapt en gedoneerd zouden 

omarmen. Het project is gestart door mijn voorganger Saskia Kluit in Overvecht.  

Het landelijk bureau is versterkt met Ross Goorden als adviseur mobiliteit en ruimte. Een gedreven, net 

afgestudeerde adviseur met passie voor de fiets, duurzaamheid en een talent in het beïnvloeden van beleid. 

Hij is ook al flink bezig de afdelingen te leren kennen en adviseren.  

Carlos Schreuder is onze snelle jongen: zowel op de fiets als in de marketing. Na de Johan Cruyff Academy 

combineert hij zijn wielercarrière met zijn werk bij de Fietsersbond. Carlos is verantwoordelijk voor marketing 

en onze content strategie.  

Bij de ledenadministratie is Monique Voltrop gestart, zij is al perfect ingewerkt en een waardevolle kracht, die 

een hele positieve bijdrage in het team levert. 

Franc meldde al het groeiend aantal nieuwe leden, maar ook is het aantal vrienden en partners gegroeid. Deze 

groei willen we vasthouden, want samen fietsen we verder. Hoe doen we dat? Ledenwerving doen we door 

fondsenwervende campagnes en slimme opvolging van onze bezoekers van de site en gebruikers van de 

routeplanner.  

De nieuwe routeplanner app is trouwens dit jaar gelanceerd en ziet er prachtig uit! De enige echte 

routeplanner van, door en voor fietsliefhebbers. Wat een werk is er verzet. Speciale dank ook aan team en 

vrijwilligers van de routeplanner. Wat is er hard gewerkt! Gebruikers en vrijwilligers zijn razend enthousiast 

over de app, wel is de grote wens om de route ook in GPX te kunnen downloaden en routes via onze site te 

kunnen plannen. Reden voor ons om dit jaar het donatieverzoek te wijden aan de routeplanner. 

De Fietsstadcampagne heeft geleid tot maar liefst bijna 50.000 ingevulde enquêtes en voor het eerst hebben 

we in alle gemeenten van Nederland een representatief beeld. We hebben hiermee 129 nieuwe leden 

geworven en maar liefst 1.400 mensen hebben aangegeven zich als vrijwilliger in te willen zetten. Dat is heel 

indrukwekkend, dus hulde aan het fietsstadteam. 

Recent hebben we op de dag van de inclusie een prachtig rapport opgeleverd over fietsen met een beperking. 

De landelijke ambassadeur voor inclusie – Otwin van Dijk - heeft het in ontvangst genomen en vond de 

aanbevelingen uitstekend. Zelf is hij een fervent handbiker en hij gaat er verder mee in de VNG. 

We zijn weer aardig in het nieuws geweest. Landelijk bij Op1, BNR-radio, Radio 1 en de Vlaamse TV. 
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Regionaal en lokaal zijn er successen geboekt, eindelijk een overeenkomst voor de snelfietsroute Ede – 

Wageningen, de opening van de Prins Clausbrug in Dordrecht en nieuwe stallingen in Amsterdam bij het 

Leidseplein, Delft, Tilburg en Gouda. Veel gemeenten zijn in beweging over 30 kilometer in de bebouwde kom.  

Ook was er internationaal succes: op de klimaatconferentie COP26 in Glasgow is dankzij de lobby van onze 

Nederlandse voorzitter van de ECF Henk Swarttouw voor het eerst fietsen en lopen in de slotverklaring 

opgenomen. 

In het politieke landschap staat op landelijk niveau echter alles akelig stil. Ondertussen is het aantal fietsdoden 

het hoogst in 25 jaar tijd, onverteerbaar.  

We hebben door deel te nemen in de verkeersveiligheidscoalitie de afgelopen kabinetsperiode echt veel 

bereikt voor fietsveiligheid met 500 miljoen aan investeringen maar ook hier is het wachten op de formatie. Er 

is een heel aardig nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen opgeleverd, mede ook dankzij jullie 

fantastische inzet, maar voor de rest schiet het niet op, omdat een nieuw kabinet uitblijft. Terwijl provincies en 

vervoerregio’s hun huiswerk op orde hebben, wederom mede dankzij inbreng van onze vrijwilligers. Het 

jaarlijks overleg over Rijksinvesteringen ligt stil en er liggen miljarden op ons te wachten in Europa in het 

herstelfonds, maar Nederland is het enige land in Europa dat nog niets heeft ingediend, ondanks dat de 

deadline is verlopen. We hebben wel uitstel gekregen, maar ik vind het armoedig. Dat is echt een gemiste 

kans, want andere landen met een demissionair kabinet hebben wel degelijk klimaatplannen met fiets 

ingediend. De Fietsersbond en de regionale overheden vinden daar wat van en dat zal ik vanavond in RTL 

Nieuws uitleggen ook’.  

 

Benoeming vicevoorzitter Bertie Schonk 

Door het overlijden van Jeroen Snijders Blok is de functie van vicevoorzitter vacant. Franc Weerwind geeft aan 

dat het bestuur Bertie Schonk voordraagt voor de functie van vicevoorzitter. Zij is sedert 2016 lid van het 

bestuur vanuit het gezondheidsperspectief. Bertie Schonk is emeritus hoogleraar klinische informatiekunde. Zij 

is bezig aan haar tweede termijn. Bertie woont in de stad Utrecht en is een fervent fietser.  

Bertie Schonk geeft aan dat zij al wat langer in het bestuur zitting heeft. De rol van vicevoorzitter vraagt een 

actievere participatie binnen de Fietsersbond mede omdat Franc Weerwind niet altijd aanwezig is bij de 

bestuursvergaderingen omdat hij andere verplichtingen heeft in zijn rol als burgemeester. Zij is gemotiveerd 

en wil zich activistisch inzetten de komende twee jaar, om het ledenaantal te laten stijgen naar 50.000 leden 

en om zich in te zetten voor alle fietsers in Nederland.  

De voorzitter brengt de benoeming van Bertie Schonk tot vicevoorzitter in stemming.  

Met 30 stemmen voor wordt Bertie Schonk benoemd tot vicevoorzitter.  

De voorzitter feliciteert Bertie Schonk met haar benoeming.  

 

5. Fietsplan en begroting 

Esther van Garderen geeft aan dat het fietsplan minder omvangrijk is dan in het verleden. Het fietsplan staat 

ook op de website van de Fietsersbond. (https://fietsplan.fietsersbond.nl/ ). Het plan is te downloaden.  

Esther van Garderen licht toe dat het fietsplan zich richt op drie hoofdthema’s: beleid, vereniging en 

communicatie. Het beleid is gericht op het impact maken voor alle fietsers en een bijdrage leveren aan het 

fietsgeluk in Nederland.  
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Onder beleid vallen drie programma’s namelijk: 

• mobiliteit met daarbinnen de projecten zoals de verkiezingen gemeente en provincie, nationaal 

toekomstbeeld fiets, verkiezing fietsstad 2022, 40 nieuwe fietsvriendelijke bedrijven; 

• ruimte leefbaarheid en veiligheid me daarbinnen projecten als top 10 verkeersveiligheid, samen op het 

fietspad, actieve mobiliteit voorop fietsen naar school; 

• geluk en gezondheid met daarbinnen de projecten zoals programmaraad fiets en gezondheid, driewielfiets 

in Wmo, fietsen op recept in basisverzekering, loop- en fietsvriendelijke schoolomgeving, fietsschool en 

fietsrouteplanner.  

Het tweede deel van het fietsplan gaat over de vereniging. De fondsenwerving wordt gecontinueerd. De 

campagnes worden verbonden met het inhoudelijk werk. Gestreefd wordt naar een groei van het aantal leden 

met 3,5% en de inkomsten uit het bedrijfsleven te verhogen van € 60.000 naar € 120.000 en meer inhoudelijk 

samen te werken. Verder wordt getracht om minimaal één goede doelen fonds binnen te halen. 

Ten aanzien van de verenigingsorganisatie ligt de focus op de organisatie en het bestuur. Joost Schrage zal hier 

zo op ingaan. In 2022 wordt een Fietsfestival georganiseerd in Zwolle. De fietsersbond heeft een aantal 

stagiaires en start een aantal projecten met middelbare scholen. De vrijwilligers blijven extra ondersteund 

worden.  

In 2022 wordt het programma 50 jaar Fietsersbond in de steigers gezet. Nagedacht wordt over de 

programmering voor de komende vier jaar.  

Ten aanzien van het derde beleidspunt, communicatie, wordt ingezet op het vergroten van de 

naamsbekendheid. In 2022 wordt geprobeerd de fietscultuur bij de UNESCO als immaterieel erfgoed te laten 

registreren. Communicatie is essentieel voor de vereniging. Hoe groter de naamsbekendheid, hoe meer leden, 

hoe groter de impact, etc.  De Vogelvrije Fietser wordt ook in 2022 uitgegeven. De fietsflits heeft inmiddels 

50.000 abonnees. Volgend jaar wordt extra geïnvesteerd in het vernieuwen van de site. De ambitie is om het 

aantal bezoeken aan de site te verhogen met 10% (naar 1,2 miljoen per jaar). Esther van Garderen zet zich in 

om vaker in de landelijke pers of op televisie het verhaal van de Fietsersbond te vertellen. In het eerste 

kwartaal wordt Vrijwilligers Net aangepast.  

Begroting  

Sjoerd Nap (hoofd financiën en bedrijfsvoering) licht toe dat de geconsolideerde begroting (vereniging en 

stichting Fietsersbond samen) is opgesteld conform de eisen van de CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). De 

begroting en de jaarrekening zijn in lijn met elkaar gebracht.  

Sjoerd Nap geeft aan dat door de stijging van het aantal leden sprake is van een toename van de baten. Ook de 

baten van bedrijven nemen toe. Begin dit jaar is Annemarieke Tazelaar gestart met haar werkzaamheden en 

haar inspanningen beginnen vruchten af te werpen.  Er is een kleine terugval voorzien in het totaal te 

ontvangen subsidies.  

In de begroting van de stichting is ervan uitgegaan dat alle activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden 

(zonder corona-maatregelen). In de bijgestelde begroting 2021 is uitgegaan van een lager bedrag aan 

inkomsten omdat er activiteiten niet zijn doorgegaan vanwege corona.  

De doelstellingen geluk en gezondheid zijn samengevoegd en de doelstelling ’50 jaar Fietsersbond’ is 

toegevoegd. Daardoor is de begroting 2021 niet goed te vergelijken met de begroting 2022.  

72% van het beschikbare geld wordt uitgeven aan de doelstellingen van de Fietsersbond.  



Conceptverslag Ledenraad 27 november 2021        6 

 

Het geconsolideerde resultaat bedraagt € 104.000 negatief. Dit is het bedrag voor het inzetten van reserves. 

Een aantal kosten worden gedekt uit de reserves zoals de implementatie van het nieuwe ledenadministratie- 

systeem en de fietsrouteplanner. Na de inzet van reserves is het resultaat € 30.000 negatief. De projecten 

waarvoor nog geen opdracht is verkregen zijn niet meegenomen in de begroting. De verwachting is dat het 

negatieve resultaat kan worden gedicht in 2022.  

 

Vragen  

Frans Pijnenburg vraagt wat bedoeld wordt met MAAS. Geantwoord wordt mobility as a service (deelvervoer 

en ketenreizen).  

Peter van Bekkum vraagt of er iets gedaan moet worden met brede welvaart. Hij mist het haakje met SDG’s 

(sustainable development goals van de Verenigde Naties). Jaap Kamminga antwoordt dat brede welvaart niet 

specifiek wordt genoemd maar achter alle doelstellingen ligt. In 2022 wordt uitgebreid aan de slag gegaan met 

het fietsen voor mensen met een beperking, vervoerarmoede en de Inclusie agenda. Peter van Bekkum stelt 

voor om dit expliciet te maken in het jaarplan.  

Gevraagd wordt of de gegevens van de Fietsstadverkiezingen eerder bekend gemaakt kunnen worden zodat 

deze meegenomen kunnen worden in de gemeenteraadsverkiezingen.  

Naar aanleiding van een vraag van Joop Israël wordt geantwoord dat lokale afdelingen contact kunnen 

opnemen met het landelijk bureau over de fietsvisie en hoe zij hier lokaal invulling aan kunnen geven.  

Joop Israël vraagt hoe de Fietsersbond samenwerkt met VVN en de ANWB. Jaap Kamminga antwoordt dat 

deze drie partijen elkaar proberen te vinden (en soms niet). Esther van Garderen geeft aan dat de Fietsersbond 

afstand neemt van de ANWB daar waar het gaat over de wegenvisie.  

Bob van der Schaft (afdeling Amersfoort) wil  een koppeling tussen de fiets en de klimaatopgave. Douwtje de 

Vries geeft aan dat de Fietsersbond ervan doordrongen is dat de fiets kan bijdragen aan de 

klimaatverbeteringen en kijkt hoe hiermee verder te gaan. Esther van Garderen vult aan dat het project ‘geef 

de straat’ terug is verbreed naar het klimaat. In het kader van een gezonde leefomgeving in binnensteden zal 

worden samengewerkt met Milieudefensie.  

De voorzitter brengt het Fietsplan in stemming (met het uitschrijven van MAAS en de suggestie van Peter van 

Bekkum over brede welvaart). Met 27 stemmen voor en twee onthouding wordt het fietsplan goedgekeurd.  

Vervolgens brengt de voorzitter de begroting in stemming. Met 28 stemmen voor wordt de begroting 

vastgesteld.  

PAUZE 

6. Voortgang Commissie Nieuwe Fietsersbond 

De voorzitter heropent de ledenraad.  

Joost Schrage (voorzitter van de commissie Nieuwe Fietsersbond en lid van het bestuur) licht de stand van 

zaken toe inzake de commissie Nieuwe Fietsersbond. Joost Schrage geeft aan dat de ledenraad vandaag geen 

besluit wordt gevraagd. Hij presenteert een tussenstand. De commissie is in de afgelopen periode niet fysiek 

bijeengekomen. De samenstelling van de commissie is een mooie afspiegeling van de Fietsersbond (kleine en 

grote afdelingen, fietsfamilie, etc.). De commissie heeft een aantal mooie stappen gezet. Joost Schrage 

bedankt de commissieleden voor hun actieve en inspirerende bijdrage.  
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Tijdens de ledenraad van juni 2021 is de doelstelling van de commissie vastgesteld namelijk: In 2025 bestaat 

de Fietsersbond 50 jaar. De Fietsersbond is dan de vertegenwoordiger van alle fietsers in Nederland. Een 

zichtbare en strijdbare vereniging met grote impact. Met vrijwilligers die lokaal, regionaal en landelijk actief 

zijn. Met 50.000 leden, die zich in de vereniging gehoord en thuis voelen.  

Tijdens de ledenraad in juni is een elftal punten benoemd waar de commissie mee aan de slag gaat. Werkende 

weg is geconstateerd dat een aantal ontwikkelingen betreffende de verenigingsstructuur de 

verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur raken. Deze ontwikkelingen kunnen niet los gezien worden 

van de commissie Nieuwe Fietsersbond. Het algemeen bestuur heeft besloten de acties inzake de bestuurlijke 

structuur en eindverantwoordelijkheden op te pakken en komt tijdens de volgende ledenraad met concrete 

voorstellen. De verbeteracties die zijn geformuleerd worden samen met de commissie Nieuwe Fietsersbond 

opgepakt.  

In 2022 zal een aantal concrete zaken worden opgepakt: 

• Pilots: stimuleren en samenvoegen van afdelingen; 

• Testen en leren: wat komt daarbij kijken en wat is daarvoor nodig? 

• Meer inhoudelijke ondersteuning thematische groepen als routeplanners en nieuwe fietsfamilie; 

• Versterking regionale samenwerking en lobby; 

• Fietsfestival voor leden en niet-leden (Zwolle juni 2022); 

• Digitale ledenraadpleging; 

• Juni 2022: deel- en of tussenbesluiten over bestuur en organisatie Fietsersbond.  

Vragen 

Joop Israël vraagt of de afdelingen worden samengevoegd ook al zien de lokale afdelingen hier geen noodzaak 

toe. Joost Schrage geeft aan dat samenvoeging niet wordt geëist. Het is belangrijk dat de afdelingen gebruik 

maken van elkaars kracht. Samenwerken kan voordelen bieden.  

 

7. Grenswijzigingen  

De gemeente Amsterdam – Weesp worden per 24 maart 2022 één gemeente. De ledenraad stemt ermee in 

met 24 stemmen voor en twee onthoudingen, dat de afdeling Weesp per 24 maart 2022 deel uitmaakt van de 

afdeling Amsterdam.    

 

8. Rondvraag en sluiting  

Verzocht wordt de leden van de commissie Nieuwe Fietsersbond op de website te vermelden.  

Ruud Janssens vraagt met wie hij contact kan opnemen over een vooruitblik op de fietsstadverkiezing. 

Geantwoord wordt: met Carmen Meijer.  

Wim Borghols wanneer de uitslag van de fietsstadverkiezing bekend wordt gemaakt. Geantwoord wordt: op 2 

juni 2022.  

Saar Muller geeft aan dat het afwegingskader LEV (light electric vehicle) op 2 december in de Tweede Kamer 

wordt behandeld. De afdeling Amsterdam maakt zich hierover zorgen omdat steeds meer voertuigen gebruik 

moeten maken van de (smalle) fietspaden. Zij vraagt welke actie de Fietsersbond onderneemt. Esther van 

Garderen antwoordt dat de G4 een brief heeft opgesteld en dat antwoord komt overeen met het standpunt 

van de Fietsersbond over de LEV’s. De Fietsersbond zal in januari een werkroep instellen om met dit 
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onderwerp aan de slag te gaan. De Fietsersbond is niet blij dat er verschillende voertuigen gebruik moeten 

maken van de fietspaden en probeert invloed uit te oefenen om dit tegen te gaan.   

Peter van Bekkum merkt op dat de afdeling Utrecht zich zorgen maakt over de toename van het aantal stepjes 

en e-scooters die overal worden gestald.  Esther van Garderen geeft aan dat Wim Bot een reactie opstelt. De 

Fietsersbond zal negatief inspreken op het voorstel.  

Edwin Koster vraagt het standpunt van de Fietsersbond over de LEV’s toe te lichten. De voorzitter stelt voor de 

reactie van Wim Bot op de site te plaatsen. Esther van Garderen geeft aan dat dit een lastig dossier is voor de 

Fietsersbond. De Fietsersbond wil ook een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en dan is het lastig 

om cargo parks als probleem te zien. Het is echter niet wenselijk dat er zware elektrische bakfietsen gebruik 

moeten maken van de fietspaden. Douwtje de Vries stelt voor in het Schakeltje het standpunt van de 

Fietsersbond inzake de LEV’s op de fietspaden te communiceren.  

Jan Laverman vraagt of er iets meer uitgelegd kan worden over de bestuurlijke structuur en 

eindverantwoordelijkheid in relatie tot de Nieuwe Fietsersbond. Joost Schrage geeft aan dat op 1 juli 2021 de 

WBTR  in werking is getreden. Deze wet heeft invloed op het bestuur, de vereniging en de stichting en op waar 

de commissie Nieuwe Fietsersbond zich mee bezighoudt. Het algemeen bestuur bediscussieerd wat de 

consequenties zijn maar deze discussie is nog niet afgerond. De Nieuwe Fietsersbond kan niet losgezien 

worden van de bestuurlijke structuren.  

Peter van Bekkum vraagt of de Fietsersbond al heeft gereageerd op het plan van de ANWB over de plek van 

voertuigen op de weg (buiten de bebouwde kom) en op het plan verkeer in de stad. Esther van Garderen 

antwoordt dat hierop is gereageerd en dat de Fietsersbond is uitgenodigd voor een stakeholdersgesprek met 

Marga de Jager. De reactie wordt niet op de website geplaatst omdat het dan te veel aandacht krijgt.  

Eugène Verwiel vraagt zich af of er cursussen deskundigheid kunnen worden georganiseerd door het landelijk 

bureau. Douwtje de Vries antwoordt dat er Webinars worden georganiseerd waar vrijwilligers ervaringen 

kunnen uitwisselen over lobby, verkeerkunde etc. In 2022 zal een cursusaanbod worden ontwikkeld voor de 

vrijwilligers. De vrijwilligers zullen eerst gevraagd worden waar zij behoefte aan hebben.  

In december zou een Webinar over 30 is het nieuwe 50 plaatsvinden maar doordat er te weinig aanmeldingen 

waren is deze niet doorgegaan. Dit Webinar wordt nu begin 2022 digitaal gepland.  

Aad van Leeuwen vraagt of er nog fietslessen voor volwassen worden georganiseerd. Douwtje de Vries geeft 

aan dat de fietsschooldocenten fietslessen voor volwassenen organiseren.  

Wim Borghols merkt op dat er regelmatig discussie is over de hoogten van bruggen (Paddepoelsterbrug, 

Afsluitdijk, etc.). Hij vraagt of de Fietsersbond iets kan doen aan de onverzettelijke opstelling van 

Rijkswaterstaat. Esther van Garderen geeft aan dat Franc Weerwind en zijzelf bestuurlijk overleg hebben 

gevoerd met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat voert de richtlijnen uit over de doorvaarhoogten van bruggen. Zij 

voeren de regels uit. In het gesprek bleek weinig ruimte voor een gesprek. Esther van Garderen bespreekt met 

Wim Bot of er andere mogelijkheden zijn om hierover het gesprek te openen.  

Franc Weerwind complimenteert de voorzitter voor de wijze waarop hij de vergadering heeft voorgezeten. Hij 

heet Bertie Schonk welkom als vicevoorzitter van de Fietsersbond. Hij merkt op dat veel vragen inhoudelijk van 

aard waren. Daar kan de Fietsersbond het verschil maken. Franc Weerwind is blij dat een aantal kader 

stellende stukken is vastgesteld. Het is mooi dat een aantal leden zich hard maakt voor de toekomst van de 

vereniging onder bezielende leiding van Joost Schrage. De nieuwe WBTR is mede aanleiding om na te denken 

over de inrichting van de Fietsersbond. Franc Weerwind is blij met de vele actieve verenigingen. Hij adviseert 
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de afdelingen om best practices met elkaar uit te wisselen. Hij dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. 

Het aantal leden moet groter kunnen worden. De Fietsersbond moet laten zien waarvoor het staat.   

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 11.50 uur.  

De volgende ledenraad staat gepland op 11 juni 2022.  


