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Beste fietser, 

De Fietsersbond in Amersfoort: wie zijn we en wat doen we eigenlijk? ‘Wij’, dat zijn de vrijwilligers 
van de afdeling Amersfoort. Fietsersbond-leden, die onder andere gesprekspartner zijn van de ge-
meente bij projecten waarbij de belangen van fietsers een rol spelen. 
Het leek ons goed je wat vaker te informeren over onze inzet en wat dat oplevert. Wees gerust, 
we laten je mailbox niet overlopen, we willen de nieuwsbrief drie keer per jaar uitbrengen. 

Speedpedelecs 
De gemeente Amersfoort heeft ons gevraagd te adviseren over speedpedelecs: moeten ze op de rij-
baan (net als brommers en scooters) of niet? Het korte antwoord is: ja, maar ons advies was iets ge-
nuanceerder. Lees hier meer. 

Laan der Hoven-Het Masker 
De gemeente gaat de aansluiting van de Laan der Hoven op Het Masker aanpakken: dat wordt een 
rotonde. Daarnaast wordt het tweerichting-fietspad langs Het Maker verbreed. De gemeente betrekt 
ons bij het ontwerp, en dat stellen we erg op prijs. Lees meer op onze site. 

De Nieuwe Poort 
De rotonde van De Nieuwe Poort is ons een doorn in het oog. Er zijn regelmatig (bijna-)ongelukken, 
waarbij de fietser aan het kortste eind trekt (of met de schrik vrijkomt). Om de fietsveiligheid te ver-
groten heeft de gemeente een aantal maatregelen bedacht, die op korte termijn kunnen worden uit-
gevoerd. Lees hier meer over onze keuzes. 

Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten 
Het concept-Definitief Ontwerp van de doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten deugt niet: het geko-
zen tracé is onveilig, omslachtig en onaantrekkelijk. De door ons aangekaarte problemen in het tracé 
zijn in het ontwerp nauwelijks aangepakt. Lees meer over een beter alternatief en de actie die we 
gevoerd hebben. En deze artikelen van De Stad Amersfoort en het Algemeen Dagblad. 
 
Flitspeiling: De Nieuwe Poort 
Wat zijn je ervaringen op De Nieuwe Poort? Vul hier onze flitspeiling in! 
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