
Fietsersbond- en gemeenteraadsleden: 
een gouden combinatie?

door Clarion Wegerif, Fietsersbond Nieuwegein - 10 mei 2022



Even voorstellen

● Clarion Wegerif
● voorzitter afdeling Nieuwegein
● communicatieadviseur bij 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
● 2 fietsen



Fietsersbondafdeling Nieuwegein

● 7 actieve leden
● 160 leden in Nieuwegein en IJsselstein
● we richten ons alleen op Nieuwegein (daar 

hebben we onze handen aan vol ;-)
● Nieuwegein heeft 64.000 inwoners en is 

gebouwd als autostad



Wat heb je aan de Fietsersbond?

De vraag van Wim Bot aan mij:

“Wil je iets vertellen over het werk van een 
Fietsersbondafdeling en wat 
gemeenteraadsleden daaraan kunnen hebben?”



Wie van jullie kent…
…de afdeling van de Fietsersbond in je eigen 
gemeente?

Steek je handje op als je weet dat er een 
afdeling in je gemeente is



Wat ga ik vertellen?

● De ene Fietsersbondafdeling is de andere niet
● De kracht van een Fietsersbondafdeling
● Wat kun je als gemeenteraadsfractie 

verwachten van een afdeling?
● De Fietsersbond als onderdeel van je lokale 

netwerk
● Ruimte voor vragen (stel ze via de chat)



De ene afdeling is de andere niet

  ● In Nederland zijn 150 
Fietsersbondafdelingen

● Het aantal actieve 
vrijwilligers per afdeling 
varieert enorm: van 1 tot 
10-tallen

● Sommige afdelingen 
richten zich op één 
gemeente; andere op een 
regio

● Er zijn ook provinciale 
afdelingen

 



De kracht van een Fietsersbondafdeling

De actieve leden:
● kennen de lokale situatie
● kunnen landelijke thema’s doorvertalen naar 

de situatie in hun stad of dorp (landelijk 
bureau ondersteunt)

● hebben inzicht in plaatselijke knelpunten en 
inventariseren die

● kijken met een constructieve blik



Doorvertaling landelijke thema’s

Zoals: 
● maximumsnelheid 30 km/uur in de 

bebouwde kom; 
● problematiek speedpedelecs
● problematiek landbouwverkeer
● ruimte voor de fiets/ontwerpen voor de 

fiets



Plaatselijke knelpunten 
●

Zoals:
● waar gebeuren veel 

fietsongevallen?
● hoe staat het met 

fietsparkeren?
● zijn de paaltjes goed 

gemarkeerd en niet 
overbodig?

● hoe druk is het met 
auto’s? 

● ….

  

Bron: fietsongevallen.oververkeer.nl



Inventarisatie knelpunten
Zoals:
● overbodige en slecht of niet gemarkeerde 

paaltjes (oorzaak van eenzijdige 
fietsongevallen)

● aantallen en kwaliteit fietsklemmen
● fietsvriendelijkheid van supermarkten



Advies en inspraak
Sommige afdelingen:
● leveren inbreng bij mobiliteitsvisies, 

omgevingsvisies, en andere (ruimtelijke) 
plannen

● of schrijven zelf hun eigen fietsvisie
…maar altijd kijken ze met de bril van de fietser 
naar hun stad of dorp



Voorbeelden uit Nieuwegein (1)
● We maakten in 

2019 een 
Fietsvisie voor 
Nieuwegein, 
een uitwerking 
van de 
landelijke 
Fietsvisie van 
de Fietsersbond



Voorbeelden uit Nieuwegein (2)

● We leverden 
inbreng in 
Omgevings-

visie en 
Mobiliteits-

visie 



Voorbeelden uit Nieuwegein (3)
We deden 
onderzoek naar 
de meest 
fietsvriendelijke 
supermarkt van 
Nieuwegein. 
Aanleiding was 
het plan voor 
een nieuwe Lidl.



Voorbeelden uit Nieuwegein (4)

We voerden 
actie tegen 
wortelschieten 
bij een 
stoplicht.

Met wortels 
natuurlijk!



De Fietsersbond als onderdeel van je 
lokale netwerk

● zoek je afdeling op internet: 
plaatsnaam.fietsersbond.nl of zoek op 
fietsersbond.nl/lokale-afdelingen

● maak eens een fietstochtje samen met je afdeling 
langs knelpunten

● elke afdeling vindt het fijn om benaderd te 
worden door gemeenteraadsleden!

● bouw aan een relatie waarin je elkaar weet te 
vinden. Samen staan we sterk!



Vragen?


