
Verslag van de jaarvergadering van Fietsersbond afdeling Ede op vrijdag 7 mei 

2021 via Zoom 
 

Aanwezig Frank Bron (vergadervoorzitter), Rob Hof, Frank Giezen, Annejan Jager, Leo Langeveld 

(notulist), Simon van de Pol, Hans Robben, Ello Weits plus drie. 

 

Punt 1. Welkom. 

Frank heet de aanwezigen welkom. Het is de eerste digitale vergadering van onze Edese afdeling en 

voor Frank het eerste digitale voorzitterschap. 

Ello Weits kwam drie jaar geleden in Ede wonen vanuit voormalige Fietsstad Houten. Versterkt sinds 

twee jaar onze kerngroep. 

Rob Hof is sinds 2017 lid van de kerngroep en combineert dit met het bestuurslidmaatschap van de 

Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). Hij heeft bouw- en wegenbouwkundige achtergrond en 

houdt van fietsen en wandelen en zet zich graag in voor groen en infrastructuur in de gemeente Ede 

Annejan heeft een kerngroepvergadering bijgewoond en denkt erover actief te worden. 

Frank Giezen is lid sinds 1989 en heeft al vaak met veel plezier met de fietsverlichtingsacties 

meegedaan. Wil op andere wijze actief worden als hij met pensioen gaat. Wil ook wel schrijven voor 

de Fietsbel. 

Simon van de Pol volgt het werk van de Fietsersbond met genoegen. 

Hans Robben is al heel lang lid en wil nu wel eens een vergadering meemaken. 

 

Punt 2. Verslag van de vergadering 2019 

Op dit verslag zijn geen opmerkingen binnengekomen van de toen ter vergadering aanwezigen aan 

wie het concept verslag was toegestuurd. Hierbij is het verslag definitief geworden. 

 

Punt 3. Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag is te vinden in de Fietsbel van april 2021. Hierover zijn geen opmerkingen. 

 

Punt 4. Financieel verslag over 2019 en 2020 en begroting 2021 

Zie hiervoor de Fietsbel van april 2020 en april 2021. 

De kascommissie heeft in het kasboek de goedkeuring over beide jaren ondertekend. 

Over de begroting voor 2021, zie Fietsbel april 2021, zijn geen opmerkingen. 

 

Punt 5. Benoeming van nieuw lid van de kascommissie. 

Eén lid is aftredend. Annejan Jager gaat akkoord met de benoeming in de kascommissie. Hennie Wels 

blijft lid. 

 

Punt 6. Presentatie van het drie netwerken concept (3NW) door Ello Weits. 

Over dit onderwerp hopen wij de leden nader informatie te geven via de Fietsbel of nieuwsbrief. Ello 

legt het principe uit van de drie fietsnetwerken, vooral toe te passen binnen de bebouwde kom. Het 

behelst een netwerk voor zware en snelle fietsen, één voor de gewone vaardige fietser en als derde 

het 8&80 netwerk voor ouderen en minder vaardige fietsers. In de gemeente Ede willen we daar 

werk van gaan maken en hebben inmiddels op 3 maart een presentatie bij de gemeente gegeven. Wij 



zijn begonnen met een gedetailleerd ontwerp voor de wijk Rietkampen. Ook in andere gemeentes 

zijn initiatieven. Een en ander wordt begeleid door het landelijk bureau van de Fietsersbond.  

Opgemerkt wordt dat hierbij de infrastructuur van groot belang is. Ello onderschrijft dit en moet 

constateren dat bij de aanleg van nieuwe wijken de structuur pas groeit als de wijk al in aanleg is. Dat 

moet anders. 

Op een vraag of ook de dorpen van Ede aandacht krijgen antwoordt Ello dat we die niet vergeten. 

 

Punt 7. Pauze 

We krijgen tien minuten om de benen te strekken. 

 

Punt 8. Verkiezingen gemeenteraad 2021 

Frank geeft een toelichting op de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Begin mei hebben we aan alle fracties een brief gestuurd waarin de belangrijkst fietspunten worden 

aangereikt voor hun verkiezingsprogramma’s. Met een aantal partijen gaan we nadere gesprekken 

voeren. De brief komt ook op de website. 

Simon kaart de breedte van de fietspaden in het buitengebied aan: zijn die wel altijd breed genoeg? 

Een deel van dit punt is door de notulist gemist door slechte verbinding. 

 

Punt 9. Plannen voor 2021 en actuele fietsonderwerpen. 

Leo Langeveld brengt de punten naar voren waarmee Fietsersbond afdeling Ede zich op dit moment 

bezig houdt. 

Verhouding landelijke Fietsersbond tot plaatselijke afdelingen en bestaande fietsbelangengroepen 

Aandacht voor de dorpen van Ede 

Volwaardige fietspaden langs noordelijke Parklaan en over WFC-terrein 

Omgevingsvisie en Omgevingswet; Fietsplan en toekomstige Koersnota Mobiliteit 

Doorfietsroutes naar Wageningen, Veenendaal en Barneveld; fietstunnels waar nodig 

Kruising van Fietsroute Arnhem langs spoorlijn met toekomstige spooronderdoorgang Wolfheze 

Oostelijke noord-zuidroute van Bennekom-Ede-Oost via Enkawijk en Kazernewijken naar N224 

Westelijke noord-zuidroute van Kernhem-naar Rietkampen via Lumièretunnel onder het spoor 

Soorten en breedte van fietspaden in natuurgebieden 

Regelmatig overleg met gemeente en wethouder 

Samenwerking met SME 

Proberen leden als vrijwilliger bij werkzaamheden in te schakelen. 

 

Punt 10. Fietstocht met leden 

Deze fietstocht wordt zaterdagmiddag 29 mei gehouden om de leden te laten zien waar in Ede en 

Bennekom fietsproblemen spelen en waar successen zijn geboekt. Vertrek en aankomst op het 

Museumplein. Frank, die de tocht organiseert, nodigt de aanwezigen uit deel te nemen. 

 

Punt 11. Rondvraag 

Er is een kleine discussie over het gevaar voor botsingen van fietsers met wilde zwijnen op de N224 

tussen Ede en de A12. Deze leidt niet tot een conclusie. 


