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Verslag ledenvergadering Fietsersbond Apeldoorn,  
10 november 2022 
 
AANWEZIG:  
24 aanwezigen, waarvan 17 leden Fietsersbond 
Daarbij: -  Jaap van de Rijt, Gemeente Apeldoorn (de inleider van themadeel); 
 -  Yvonne de Carpentier (Partij voor de Dieren); 
 -  alle kerngroepleden Fietsersbond Apeldoorn:  
       Anja Straathof, Bert Licht, Bert Middeldorp, Wim Droogers, Jan Timmner (notulist) 
 -  Ed Oldengarm (provinciaal vertegenwoordiger Fietsersbond). 
 
AFMELDINGEN:  
 -  wethouder Wim Willems en 
 -  diverse politieke partijen (Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie, Lokaal Apeldoorn). 
 Bovengenoemden hebben vandaag bespreking van meerjarenbegroting in gemeenteraad. 
  
 Verder: 
 -  Ruud Gasthuis (onze overlegpartner bij het gemeenteoverleg) 
 -  Fietsersbond Epe 
 -  aantal leden (mondeling of via e-mail) 
 
 
1. OPENING, WELKOM EN VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
 
Anja Straathof opent, als voorzitter, de avond. Ze heet iedereen hartelijk welkom en stelt de aanwezige 
kernleden kort voor. Tevens een speciaal welkom aan Eva Snijders, die de kerngroep in de toekomst 
mogelijk komt versterken. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. MEDEDELINGEN 
 
Doorcorona konden we lange tijd niet bij elkaar komen. Daarom is er vanavond na afloop een drankje. 
 
3. VERSLAG LEDENVERGADERING 2019 EN JAARVERSLAG 2020 
 
De verslagen worden goedgekeurd zonder verdere op- en aanmerkingen of aanvullingen. 
 
4. ACTIVITEITEN VAN FIETSERSBOND APELDOORN IN 2021-2022 (dus afgelopen twee jaar)  
 
Plaatje met een plaatje: 
Anja vertelt eerst iets over ons 10 puntenplan dat we in 2021 opgesteld hebben, met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen begin 2022. De A4-flyer (en meer) kan door belangstellenden worden 
meegenomen. 
Daarna geven kerngroepleden Bert Licht en Wim Droogers toelichting bij de dia’s over de volgende 
onderwerpen (zie ook pdf-bijlage met alle afbeeldingen): 
- fietstocht met leden, thema Recreatiezonering 
- aanleg fietspad naar Klarenbeek (fase 1, van De Maten tot snelweg) 
- (on)veilige (kruis)punten 
- onveilige routes 
- onveilige situaties tijdens wegwerkzaamheden 
- paaltjes, weg of niet? 
- aanleg fietspad Ugchelen Buiten en route naar het Gelre Ziekenhuis 
- herinrichting De Kar, richting Voorst/Zutphen 
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- Verkeers Regel Installaties = VRI’s  
- tunnelaanleg Laan van Osseveld 
- herinrichting Veenhuizerweg nabij Laan van Osseveld/De Linie 
- fietsparkeren in centrum; fietsparkeervakken 
- fietsen in winkelcentra: ja of nee 
- Kapelstraat 
- fietsperikelen door ander verkeer, o.a. verkeerd parkeren busjes 
- snelle fietsroute Epe-Apeldoorn 
- Molenstraat-De Tol, herinrichting 
 
Overleggen enz.: 
- We nemen deel aan verschillende overleggen: de kerngroep zelf, overleggen met de gemeente (beide 

circa 6 x p.j.), provinciale overleggen en in projectgroepen. 
- De digitale kant: nieuwsbrieven (ca. 3x p.j.), de website en de Facebook-pagina 
- Ledenvergadering zoals vanavond, (1 x p. j.) 
 
5. FINANCIËN 
 
Anja legt aan de hand van de financiële verantwoording uit hoe het de afdeling de afgelopen jaren 
financieel is vergaan en hoe de begroting voor 2023 tot stand is gekomen. Er zijn geen vragen bij. 
 
6. PLANNEN VOOR 2023 
 
A. 
Naast onze eigen vergaderingen zullen er weer  
de overleggen met de gemeente zijn, met daarbij speciale aandacht voor o.a.: 
- herinrichting wijk Veldhuis met aandacht voor de fietsdoorstroomas Osseveld-NS-station-PWA laan 
- herinrichting Kayersmolen-Noord 
- plek nieuwe brandweerkazerne en hoe om te gaan met logistiek en mobiliteit aldaar 
- etc. etc. 
B.  
Naast deze gewoon doorlopende activiteiten hebben we het komende jaar weer de gedachte: 
- Een fietstocht voor leden: 
  . 
7. GEZOCHT NIEUWE KERNGROEPLEDEN 
 
De kerngroep afdeling Apeldoorn had in 2022 vijf actieve fietsers + welkom Eva! 
We kunnen nog wel wat extra ogen, oren en handen gebruiken. 
Wat houdt het in? 
- nuttig werk om fietsen in je eigen omgeving te verbeteren 
- inzet is zelf te bepalen, zowel qua tijd als inhoud 
- en het is nog gezellig ook! 
 
8. RONDVRAAG  
 
 Idee kerngroep (Anja): In 2023 iets organiseren via in de vorm van een Fietscafé? 

Antwoord: Wordt uitgewerkt 
 
 Hoe zit het met de herinrichting van de Laan van Zevenhuizen (naar 2x2 rijbanen)?  

Antwoord (Jaap van de Rijt): Daar wordt aan gewerkt. Staat o.a. in de begroting voor komend jaar, die 
vanavond besproken wordt. 

 
 Hobbels/verkeersdrempels in wegdek o.a. in de Lupineweg? 

Antwoord: Klopt, zal worden meegenomen in overleg met gemeente. 
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 Wordt er samengewerkt met andere Fietsersbond-afdelingen? 

Antwoord: Ja, er is contact met de afdeling Deventer, Zutphen/Lochem (via Ed Oldengarm) en Epe. Dat 
laatste heeft uiteraard bijvoorbeeld te maken met de geplande vlotte en veilige fietsroute Apeldoorn-
Epe. Binnenkort is er overleg tussen de kerngroepleden van Epe en Apeldoorn. 
Daarnaast is er ook regionaal bestuursoverleg van de Stedendriehoek, waarin wij ook 
vertegenwoordigd zijn. 
 

 Zijn er ideeën over de fietstocht met de leden? 
Antwoord: Wordt over nagedacht. Suggesties zijn altijd welkom. 
 

 Waarom is/komt er géén tunnel onder Zutphensestraat bij Barnewinkel/Lupineweg? 
Antwoord: Een tunnel zou te lang worden (dus bijv. sociaal onveilig); is ook erg kostbaar. Wel wordt 
binnenkort de oversteek beter gemaakt, qua opstelling en oprijden. 

 
9. AFSLUITING EN KOFFIEPAUZE 
 
Anja sluit het formele deel van de ledenvergadering af. Tijd voor koffie en thee. 
 
 
10. THEMA: ‘APELDOORN IN 2040: VISIE EN DE POSITIE VAN DE FIETS DAARIN’ 
 
Na de pauze geeft Jaap van de Rijt (vakgroepleider Mobiliteit bij gemeente Apeldoorn) een presentatie over 
ontwikkelingen in Apeldoorn tot 2040. Dat sluit aan bij de Omgevingsvisie 2040 en Mobiliteitsvisie, te 
downloaden via website van Fietsersbond Apeldoorn:  
https://apeldoorn.fietsersbond.nl//files/2019/12/2019-11-18-Verslag-ledenvergadering-2019.pdf.  
https://apeldoorn.fietsersbond.nl//files/2020/12/2020-12-15-Jaarverslag-Fietsersbond-Apeldoorn-
2020.pdf 
 
Zaken die langskomen zijn onder andere (zie ook afbeeldingen op pagina’s 4-5 van dit verslag): 
 Het bouwen van 8000 woningen, grotendeels in en rond het centrum. Dat gebeurt in Binnenstad, 

Spoorzone, Kanaalzone. Maar ook ten zuiden van de A1, aan beide zijden van het Kanaal. 
 Het groen in en rondom de wijken. 
 Hoe ga je om met het verkeer, zowel OV, fiets en auto? Uitgangspunt voor de gemeente in het stedelijk 

gebied is het STOMP-principe. In volgorde:  
- Stappen (=lopen); 
- Trappen (=fietsen); 
- Openbaar vervoer; 
- MaaS (Mobility as a Service = gedeeld vervoer, zoals deelauto, buurtauto); 
- Privé-auto. 

 Groeien PLUS duurzame mobiliteit betekent: innoveren. Gemeente heeft nu verschillende scenario’s in 
onderzoek. 

 
 In het centrum (‘Stadspark’) wordt gestreefd naar autoluw maken. Verder: hoge eisen voor de fiets; 

lagere parkeernormen, parkeerbeleid sturen en deelmobiliteit stimuleren. 
 Er moet worden geïnvesteerd in netwerken voor de fiets, in OV-knooppunten, HUBS, voorzieningen 

deelmobiliteit; in grootste auto-knelpunten (buitenring). 
 

Voor de fietser betekent dit onder meer: 
 Autoluw en groen Stadspark 
 Verbindende fietsroutes naar de binnenstad 
 Meer bewaakte fietsenstallingen 
 Stedelijke mobiliteitshub (zeg maar ‘knooppunt’) in de Spoorzone 
 Fietsstructuren* zowel langs, als over het spoor en het Kanaal (*dus: fietspaden, doorgaande routes) 

https://apeldoorn.fietsersbond.nl/files/2019/12/2019-11-18-Verslag-ledenvergadering-2019.pdf
https://apeldoorn.fietsersbond.nl/files/2020/12/2020-12-15-Jaarverslag-Fietsersbond-Apeldoorn-2020.pdf
https://apeldoorn.fietsersbond.nl/files/2020/12/2020-12-15-Jaarverslag-Fietsersbond-Apeldoorn-2020.pdf
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 Fietsstructuren* aan weerszijden langs het kanaal 
 Verbindingen over het kanaal (fietsbruggen dus!) 

Als voorbeeld laat Jaap de schets voor de Kanaalzone zien (zie p. 5). Langs het hele Zwitsalgebied is al 
een fietspad. Er komen meer woongebouwen aan deze kant; er blijft zeker ruimte voor evenementen. 
 
Aan de andere kant van het Kanaal komen ook woongebouwen (nu nog autobedrijven). Bovendien een 
wandel/recreatiepad langs het water, zoals ook langs het Kanaal aan zuidkant - ter hoogte van De 
Maten. 

 
Naast stimulering van de fiets in algemene zin, blijft er aandacht voor: 
- Veiligheid voor de fiets bij wegaanpassingen 
- Oplossen knelpunten, aandacht voor schoolfietsroutes 
- Educatie voor specifieke doelgroepen (fietsverkeersexamens, voertuigbeheersing ouderen) 
- Gedragscampagnes (fietsverlichting, verkeersveiligheid) 
 
Jaap noemt expliciet dat het reguliere overleg dat er is tussen Fietsersbond en Gemeente gebruikt moet 
blijven worden voor het uitwisselen van aandachtspunten, ideeën en tips.  
 
En - vullen we vanuit de Fietsersbond aan - dat kunt u doen door zaken te melden via ons mailadres: 
apeldoorn@fietsersbond.nl. Problemen rechtstreeks melden aan de buitenlijn van de gemeente: 
https://www.apeldoorn.nl/meldingen. Scroll naar beneden voor meldingen van ‘overlast’ of over ‘verkeer’. 
 
Al met al een interessant kijkje in de toekomst. Dat levert diverse vragen op van aanwezigen, o.a. over 
30km-zones en handhaving. 
 
 
11. SLUITING 
 
De voorzitter dankt ieder voor de aanwezigheid en actieve deelname.  
Er is nog een drankje aan de bar om even bij- en na te praten. 
 
 
 

mailto:apeldoorn@fietsersbond.nl
https://www.apeldoorn.nl/meldingen
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