
 

 

Afdeling Hengelo 

p/a Beursstraat 10-6, 7551 HV Hengelo ov 

 

 

De 

Raddraaier 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fietsersbond 

Afd. Hengelo e.o. 

 

juni 2019 
 



Colofon 

 

De Raddraaier 

Jaaruitgave met nieuws van de Fietsersbond, afdeling Hengelo e.o. 

Redactieadres en contactadres afdeling Hengelo 

Afdeling Hengelo omvat ook de gemeenten Borne en Oldenzaal. 

Hengelo@fietsersbond.nl - http://hengelo.fietsersbond.nl 

Victor Schmidt, Beursstraat 10-6, 7551 HV Hengelo ov 

Landelijk adres 

info@fietsersbond.nl - www.fietsersbond.nl 

Nicolaas Beetsstraat 2a, 3511 HE Utrecht 

Telefoon: 030 – 291 8171 

(onder andere voor aan/afmelden als lid en adreswijzigingen) 

Statutaire Doelstellingen van de Vereniging Fietsersbond 

• Belangenvereniging voor bijna 13,5 miljoen fietsers in Nederland 

• ±35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1500 actieve vrijwilligers met een 

ledenraad, bestuur en een Landelijk Bureau in Utrecht.  

De Fietsersbond staat voor: 

• hoge kwaliteit van fietsen in Nederland, gelet op veiligheid, 

bereikbaarheid, het fietsproduct en de dienstverlening 

• meer ruimte voor fietsers in letterlijke en figuurlijke zin 

• stimulering van het fietsgebruik 

• nóg plezieriger en gezonder leefklimaat 

Actieve leden van de Fietsersbond in Hengelo 

o Henk Marijt, Simon Vestdijkstraat 5, 7552 NR Hengelo 

o Melis Jan Gilde, Parijsstraat 53, 7559 KP Hengelo   

Provinciaal vertegenwoordiger Overijssel/Regio Twente 

06 – 446 58 069, provoverijssel@fietsersbond.nl 

o Victor Schmidt, Beursstraat 10-6, 7551 HV Hengelo 

074 – 349 1893, victor.schmidt@kpnplanet.nl 

o Maarten van der Waal, oldenzaal@fietsersbond.nl  

o Vacature(s): zie pagina - 20 - 
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Terugblik op het fietsjaar 2018 – 2019 

Door: Victor Schmidt 

Dit seizoen bestond de kerngroep Hengelo uit drie leden, Melis Jan Gilde, 

Henk Marijt en Victor Schmidt. Melis Jan was en is ook provinciaal 

vertegenwoordiger voor Overijssel, voor Twente in het bijzonder. Daarnaast 

heeft Maarten van der Waal de onderafdeling Oldenzaal opgericht. Daarover 

leest u elders in het blad meer. Dit artikel gaat vooral over Hengelo. 

Kennismaking met nieuwe wethouder 

Onze aandacht ging afgelopen seizoen uit naar uiteenlopende zaken. Er is 

een nieuw College van Burgemeesters en Wethouders aangetreden en ‘onze’ 

wethouder is Gerard Gerrits. In december hebben we kennis met hem 

gemaakt en hem een aantal kwesties voorgelegd, zoals hoe het laatste stuk 

van de F35 gaat lopen en hoe de communicatie met de gemeente verbeterd 

kan worden. Het was een goed gesprek dat vertrouwen wekt in een goede 

samenwerking. 

Speed-Pedelec op de F35 

Een ander nieuw verschijnsel op de F35 zijn de speed pedelecs (elektrische 

fietsen die snelheden tot 45 km/uur kunnen bereiken). Inmiddels worden die 

niet meer op het fietspad toegestaan, maar voor de F35 is een uitzondering 

gemaakt. Daar kunt u ze bij gelegenheid, vooral in de ochtend- en avondspits, 

aantreffen. Wij denken niet dat ze veel hinder veroorzaken en hebben liever 

speed pedelecs dan opgevoerde scooters. 

Fietstocht met Raadsleden 

Onze contacten met de gemeente bleven niet beperkt tot alleen de 

wethouder. Op een zonnige zaterdagmiddag in oktober hebben we met een 

aantal raadsleden een fietstocht door de stad gemaakt om hen een aantal 

fietsverkeersituaties onder de aandacht te brengen. We hebben onderstaande 

route gereden en de raadsleden bij elk van de nummers ons standpunt 

verteld. 
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1. in stand houden van de noord-zuid fietsverbinding bij herinrichting van 

de Markt en de kruising met de Enschedesestraat 

2. liever dit tracé niet volgen bij aanleg van de F35 

3. ontbrekend fietspad langs de Lansinkesweg 

4. goede regeling verkeerslichten in de bocht van de Veloursstraat 

5. vier-richtingengroen is verdwenen 

6. onduidelijke oversteekplaats voor fietsers die uit de stad de 

Reviusstraat inrijden 

7. gevaarlijke fietsoversteek over de P.C. Hooftlaan 

8. mooie stadsfietsroute van Groot Driene naar centrum 

9. lange wachttijd bij verkeerslicht Anninksweg / Wolter ten Catestraat 

Aan de fietstocht deed de helft van de raadsfracties mee, opmerkelijk genoeg 

bijna alleen oppositiepartijen. 

Verder hebben we met de fractie van Burgerbelangen gesproken over 

scooters op de F35. Een aantal gebruikers van de fietssnelweg beklaagde 

zich over het gedrag van (voornamelijk jonge) scooterrijders. Dit probleem 

beperkt zich niet tot Hengelo. Ook in andere steden en dorpen ondervinden 

fietsers hinder van scooters op het fietspad.  Inmiddels weert Amsterdam 

scooters van het fietspad binnen de A10-ring met uitzondering van enkele 
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hoofdverbindingswegen. Ook de F35 kan scootervrij gemaakt worden door 

het te bestempelen als fietspad met een onderbord.  

Fietsen in de Binnenstad van Hengelo 

Zoals u gemerkt en gelezen hebt, wordt de 

binnenstad in een nieuwe jas gestoken. Alle routes 

voor fietsers blijven beschikbaar, maar ze moeten 

worden gedeeld met voetgangers. Dit concept van 

‘shared space’ wordt elders ook toegepast. Tegen shared space in de 

binnenstad hebben we in principe geen bezwaar. Wel vinden we het 

belangrijk dat fietsen door de binnenstad mogelijk blijft, met name van noord 

(stadswijken) naar zuid (station). En dat fietsers en voetgangers voldoende 

ruimte krijgen. Ook zijn er fietsparkeervakken geschilderd. We zijn benieuwd 

of die voldoen en groot genoeg zijn.  

 

Al met al ziet het er veelbelovend uit, helemaal in combinatie met de nieuwe 

inrichting van het Burgemeester Jansenplein. Wel missen we de talrijke 

fietsers (meer dan 70% van de bezoekers) in de artist impressions die hiervan 

zijn gemaakt. Maar in de ontwerp visie rijden die wellicht meteen de diverse 

ondergrondse fietsparkeergarage(s) binnen, zoals ons bijvoorbeeld getoond 

werd in combinatie met het op de Markt te verrijzen Hijschgebouw …. of … 

wordt het misschien (na een referendum) toch nog een #BOSophetPLEIN? 



 

Fietsersbond, afdeling Hengelo e.o. – “De Raddraaier” – juni 2018 - 7 - 

 

 

Hoofdfietsroute Woolderes 

Een ander aandachtspunt betrof de Woolderesweg en de voorgenomen 

aanleg van een woonwijk op het Seahorseterrein. Met name de ontsluiting 

van deze woonwijk in combinatie met de drukte op de Woolderesweg roept 

zowel bij de bewoners als bij ons vragen op. Lees meer hierover elders in dit 

blad. 

Contacten buiten Hengelo 

Ook zijn we buiten Hengelo actief. Zoals vermeld is Maarten van der Waal 

bezig een onderafdeling Oldenzaal op te richten. Verder hebben we met alle 

Twentse afdelingen een pleidooi van de afdeling Almelo in de gemeenteraad 

aldaar ondersteund om geld vrij te maken voor aanleg van de F35. In Almelo 

stokt de aanleg namelijk wegens geldgebrek en datzelfde geldt ook tussen 

Oldenzaal en Enschede. 

Inventarisatie 50 wordt 30 km/h 

Op landelijk niveau speelt onder andere de actie “dertig is het nieuwe vijftig”. 

Alle afdelingen is gevraagd voorbeelden te noemen van 50 km/uur-wegen die 

‘afgewaardeerd’ zijn naar 30 km/uur-weg. In Hengelo kennen de meeste 

wegen in de wijken een maximumsnelheid van 30 km/uur. Volgens een 

onderzoek van het bureau CE Delft blijkt het te gaan om ongeveer twee derde 



Fietsersbond, afdeling Hengelo e.o. – “De Raddraaier” – juni 2018 - 8 - 

 

deel van alle wegen. Wel vinden we dat op sommige wijkontsluitingswegen 

met een maximumsnelheid van 50 km/uur te hard gereden wordt, zeker op 

plekken waar stadsfietsroutes deze wegen kruisen. Hierover leest u elders in 

dit blad meer. 

Fietsvisie richting 2040 

Ten slotte hebben we een beetje bemoeienis gehad met de nieuwe fietsvisie 

van de Fietsersbond. Het landelijk bestuur en de ledenraad zijn hier afgelopen 

jaar druk mee geweest. Belangrijk discussiepunt daarbij was of de 

Fietsersbond zich enkel moet richten op fietsen of ook op andere 

vervoermiddelen die (al dan niet met ondersteuning) op eigen kracht 

voortbewogen worden. Uiteindelijk is dit beslecht met de term ‘fietsfamilie’, dat 

staat voor allerlei soorten van fietsen en fietsgeluk. Op de website van de 

Fietsersbond leest u hier meer over. 

Woolderesweg: hoofdfietsroute in de knel 

Door: Henk Marijt 

Begin november 2018 zijn we benaderd door enkele bewoners van de 

Woolderesweg met de vraag of wij iets konden doen aan de situatie die 

dreigde te ontstaan in verband met de ontwikkeling van het Seahorseterrein. 

Het Seahorseterrein wordt ontwikkeld waarbij er ca. 110 woningen (vooral 

koop) gerealiseerd worden. De ontsluiting van dit terrein is gepland aan de 

Woolderesweg.   

Melis Jan en Henk hebben met de bewoners op 15 november een gesprek 

gehad en zij hebben ons gewezen op de nu al gevaarlijke situaties voor 

fietsers die de wijk in- en uitrijden. Vooral ’s ochtend zijn er hectische situaties 

waarbij het toch een klein wonder is dat er geen ongevallen zijn. (Wellicht is 

de hectiek die daar elke morgen is, tegelijkertijd de redding van veel 

verkeersdeelnemers. Doordat het onoverzichtelijk is, passen gebruikers goed 

op. Dit kan echter nooit de bedoeling zijn.)  

De Woolderesweg is een Hoofdfietsroute van de binnenstad naar de woonwijk 

Woolderes. De wijk wordt ontsloten door de Woolderesweg en het is 

daarnaast mogelijk voor ingaand verkeer om vanaf de Deldenerstraat rechtsaf 
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de Pasteurstraat in te rijden. Uitrijden is niet mogelijk. Andere mogelijkheden 

om de wijk in- of uit te rijden, voor ander verkeer dan langzaam verkeer, zijn 

er niet. Langzaam verkeer kan ook nog via Twickel de wijk verlaten, maar dan 

kom je in landelijk gebied.  

De bezwaren van de bewoners richten zich op de situatie voor schoolgaande 

jeugd (SG Twickel en twee basisscholen) en de nieuwe uitrit van het 

Seahorseterrein die deze schoolfietsroute zal gaan kruisen. De bewoners 

zouden liever zien dat de ontsluiting van het terrein mogelijk gemaakt wordt 

via de Geerdinksweg. De gemeente wil echter op de wijkringweg geen 

ontsluiting realiseren vanwege de doorstroming en de veiligheid. Een 

mogelijke ontsluiting ligt tussen twee kruispunten met VRI’s in.  

Standpunt Fietsersbond 

De Fietsersbond is van mening dat een veilige hoofdfietsroute prioriteit heeft, 

zoals dit ook in het GVVP staat te lezen. Nu al is er vanwege het gegeven dat 

de eerste 150 meter van de Woolderesweg een 50 km/h zone is een onveilige 

situatie. Ook is er een bushalte gesitueerd op de (uitgaande) 

fietssuggestiestrook, waardoor er soms gevaarlijke uitwijkmanoeuvres 

ontstaan.  De Fietsersbond pleit voor ontsluiting op de Geerdinksweg of op de 

Curiestraat. Vooral echter hechten wij grote waarde aan verbetering van de 

huidige situatie. Op 50 km. wegen zou er altijd een vrijliggend fietspad moeten 

zijn. De ruimte is er wel, maar dit gaat ten koste van enkele bomen en 

parkeerplaatsen van bewoners. Daar zouden de bewoners dan weer niet zo 

gelukkig mee zijn. De gemeente lijkt hier niet in mee te gaan.   

Standpunt College van B&W 

Tijden de politieke markt van 21 november heeft Melis Jan ons standpunt 

ingebracht. Een aantal gemeenteraadsleden heeft ons standpunt 

onderschreven, evenals het standpunt van Veilig Verkeer Nederland. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot een toezegging van B&W om aansluitend bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan op 18 december 2018 opdracht te 

geven om op korte termijn een onderzoek te doen naar een verkeersveiliger 

oplossing voor de Woolderesweg en de uitkomsten van dit onderzoek met de 
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gemeenteraad te delen.  B&W streeft naar een verkeersveiliger oplossing 

voor de Woolderesweg, waarvan het ontwerp een co-creatie is van bewoners 

en gebruikers. Daarnaast komt er een onderzoek naar een betere ontsluiting 

voor de Woolder Es als geheel. 

Onafhankelijk onderzoek 

In januari 2019 is Henk aanwezig geweest bij een gesprek met bewoners en 

een verkeersdeskundige van een onafhankelijk bureau. Hier is echter geen 

vervolg op gekomen.  Op 1 april 2019 is er een gesprek geweest tussen 

bewoners, VVN Hengelo, de Fietsersbond en de verkeerskundige van de 

gemeente. Hierin werd een voorstel gepresenteerd voor realisatie van: 

• een fysiek platform ter hoogte van de ontsluitingsweg Seahorse. Hier 

begint dan ook de 30 km zone 

• vanaf het kruispunt de Woolderesweg iets naar het noorden op te 

schuiven en noordelijk een fietssuggestiestrook aan de brengen  

• de VRI aan te passen 

Voor de bewoners is dit geen oplossing en ook voor de Fietsersbond is dit niet 

genoeg. Los van het woongenot van de bewoners vinden wij de situatie voor 

de fietser zeer ongewenst. 

Wij pleiten voor:  

• het realiseren van aparte fietspaden voor fietsers bij een 50 km weg;  

• een aanpassing van  de VRI;  

• 4 richtingen groen voor fietsers;  

• opschuiven de bushalte richting Woolderes.   

Stand van zaken op dit moment (10 april 2019)  

Uit berichtgeving uit de krant blijkt dat bewoners bij de Raad van State 

bezwaar hebben aangetekend, maar ook dat de kans op gelijk erg klein is. 

Hun bezwaar richt zich op de lichtoverlast van felle autokoplampen van 

verkeer uit de Seahorse wijk.  
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Evaluatie herbestratingsprojecten 

Door: Melis Jan Gilde en Henk Marijt  

Na een periode van flink zichtbare verbeteringen langs de hoofdfietsroutes is 

gemeente Hengelo het afgelopen jaar druk geweest, vooral in Hart van Zuid. 

Aandachtspunten voor 2018-2022 

In een brief aan alle partijen hebben we dit jaar achttien (18) concrete punten 

voor het partijprogramma voorgesteld. Kort samengevat hebben we in 

Hengelo aandacht gevraagd voor “MEER FIETS, MEER RUIMTE”: 

• investeren in excellente fietsinfrastructuur is zeer rendabel 

• Voorwaarde groei is dat de verkeersveiligheid van met name jeugdige 

en oudere fietsers wordt verbeterd door het aanpakken van lokale 

knelpunten en het verwijderen van obstakels 

• Fietsparkeren moet meer aandacht krijgen, ook in relatie tot diefstal 

30 is het nieuwe 50 

Met als toevoeging de laatste landelijk campagne “30 is het nieuwe 50”, in 

Hengelo te beginnen langs alle wegen waar nog geen vrijliggend fietspad is. 

In de praktijk zijn dat veel routes waar ook bussen rijden, dus dat wordt nog 

wel een uitdaging. 

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/30-is-nieuwe-50/ 

 

Steun je deze actie …  

of woon je in een 50-km straat en 

wil je hier iets in beweging krijgen, 

dan kun je het actie pakket 

aanvragen via onze afdeling. 

 

Herinrichting Kuipersdijk 

Zoals we vorig jaar al konden melden 

is de drukke oostelijke rondweg via 

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/30-is-nieuwe-50/
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de Kuipersdijk flink herontwikkeld en eigenlijk nog steeds niet helemaal klaar. 

Wel valt het op dat de gemeente, misschien onder impuls van opnieuw onze 

inspreek reactie, heeft gekozen voor een fietsvriendelijke rechterflank van het 

2,0 meter brede rood geasfalteerde fietspad: dus zónder enig zichtbaar en 

merkbaar hoogteverschil met het overigens zéér brede voetpad van 1,8 m. 

Het is duidelijk waar je hoort te fietsen, maar in geval van nood kun je veilig 

uitwijken of ruimte bieden voor snellere (en bredere en grotere) fietsachtige 

voertuigen, waarvan je er in Hengelo ook steeds meer zult gaan zien in het 

kader van de MOBILITEITS-transitie. 

  

Hoe het kruispunt tegenover het FBK-stadion er precies uit komt te zien, valt 

bij het schrijven van dit artikel nog moeilijk te zeggen.  
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Wel vonden we de bovenstaande prachtige verbeelding op de site van de 

Gemeente Hengelo, die ons een toekomst zonder fietsers voorspelt, maar wél 

met helderrood asfalt met een dikke blokmarkering op het fietspad 

geschilderd. Waarom …. als wasbord voor extra fietscomfort? De contouren 

zijn inmiddels goed zichtbaar en we hopen er maar het beste van voor de 

fiets. We hadden gehoopt op een snelheidsremmende rotonde op de kruising 

met de Artemisstraat, in analogie met die van Winkelcentrum Hasseleres. 

Lees anders nog eens het artikel in De Raddraaier van afgelopen jaar of kijk 

zelf eens op: 

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Projecten-en-Plannen.html 

Binnenstad 

Net als langs de Kuipersdijk, wordt in de toekomst ook niet meer gefietst in de 

Binnenstad van Hengelo, tenminste, als we de “artist impression” beelden 

hiervan mogen geloven. Gelukkig blijft er fietsruimte genoeg over, dus het zal 

zo’n fietsvaart zeker niet gaan lopen. Wel opvallend is dat het meest recente 

onderzoek van de gemeente wederom laat zien dat de fiets (met een aandeel 

van 70%) het voornaamste vervoermiddel is en blijft voor een bezoek aan de 

Binnenstad van Hengelo. Meer, maar vooral betere fietsvoorzieningen lijken 

gezien dit hoge fietsaandeel geen onnodige investering, en ook politiek gezien 

een érg interessante en toekomst gerichte keuze. 

 

 

  

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Projecten-en-Plannen.html
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Top-tien van fietsknelpunten in Hengelo 

In navolging van VVN komen wij nu ook met onze eigen TOP-10 van 

fietsknelpunten die het College de komende 3 jaar nog mag zien te 

verbeteren, meteen even netjes weergegeven op een kaartje via: 

http://star-verkeersongevallen.nl/Map#1-8-7-41/14/52.2734/6.8146 

 

 

 

1. Hasselerbaan, Westelijke Esweg 

2. Beneluxlaan, Torenlaan 

3. Marskant, Willemstraat 

4. Breemarsweg, Pruisische Veldweg, 

Twekkelerweg 

5. Bornsestraat, Dennenbosweg, 

Sherwood Rangers 

6. P.C. Hooftlaan, Staringstraat 

7. Boekweitweg, Egstraat, 

Koolzaadstraat, Reviusstraat 

8. Geerdinksweg, Krabbenbosweg 

9. Bornsestraat, Europalaan (rotonde … 

te ruim?) 

10. Deurningerstraat, Kortenaerstraat, 

Oldenzaalsestraat 

http://star-verkeersongevallen.nl/Map#1-8-7-41/14/52.2734/6.8146
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Verder houden we ons fietshart vast nu de Kopenhagenstraat voor de derde 

keer in 15 jaar tijd volledig opnieuw is geasfalteerd, en ook de laatste snelheid 

remmende maatregelen vakkundig zijn opgeruimd zodat de busdienst, met in 

haar kielzorg de hele meute automobilisten, vlot en, ja wat …? Het eerste 

ernstige fietsongeval hebben we in 2019 al mogen noteren. 

Fietsparkeren bij het station 

Voor de zoveelste keer ligt het Industrieplein volledig open, maar nu lijkt er 

dan toch een wat definitievere invulling te gaan komen. Het fietsparkeren gaat 

“in de lift”, maar de vraag is of het ook nog overdekt gaat worden. Veel laten 

de officiële plannen hierover niet los, maar op de Facebookpagina zie je dat 

er niks hiervoor staat gepland of bekend is bij de uitvoerder. 
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Nieuws uit Twente/Overijssel 

Door: Melis Jan Gilde 

Fietsvisie Overijssel aangeboden aan Statenleden 

Het team van Overijssel heeft op basis van de landelijke Fietsvisie 2040 een 

eigen aanbevelingsrapport geschreven en die verspreid onder alle 

Overijsselse politieke partijen en de betrokken (bestuurlijke) ambtenaren.  

Dit rapport informeert over de mogelijkheden voor een 'fietsvriendelijke' 

invulling van de partijprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen van 

2019. We denken graag met u mee over de juiste oplossing voor 

vraagstukken die fietsen en fietsers nu en in de toekomst raken. Vandaar de 

titel "Kiezen voor de Fiets"; dat is kiezen voor slimme, gezonde en duurzame 

(deel)oplossingen op het gebied van mobiliteit en ruimtegebruik.  

Nadere analyse van het uiteindelijke resultaat gaf het volgende beeld en 

leidde hiermee tot het volgende stemadvies voor de PS2019 in Overijssel. 
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Inmiddels is duidelijk dat coalitievorming in Overijssel niet eenvoudig was, en 

is het wachten op het coalitieakkoord en de uitvoering van de punten die er 

tijdens de lopende coalitieonderhandelingen nog voor de fiets zullen resteren. 

Wordt vervolg in 2020! 

Motie versnelling F35 Nijverdal-Zwolle 

Ondertussen is er in november 2018 gewoon even unaniem een motie van de 

vier A-partijen aangenomen die Gedeputeerde Staten de opdracht geeft om 

versneld een tracé-onderzoek te doen en al in 2020 in de Perspectiefnota een 

fasering aan te geven voor de aanleg. Omdat de coalitie nauwelijks lijkt te 

gaan wijzigen, hebben we er alle vertrouwen in dat hier vaart gemaakt gaat 

worden. 

F35 maakt serieus vaart; nu nog de F1 

Eind 2023, dan is het zover. Dan stoppen definitief alle subsidies en moet de 

F35 volledig gereed zijn tussen de Duitse grens en Nijverdal. Op dit moment 

plant de Routeplanner van de Fietsersbond de kortste route als 44,4 km. Met 

een beetje Speed Pedelec dus maar 1 uurtje “trappen”. 

 

Idee voor Provinciale Staten in de nieuwe samenstelling: kom ook met een 

motie om werk-met-werk te maken voor de verbetering van de fietsverbinding 

tussen Twente en Deventer, parallel en als alternatief voor de A1. 

https://routeplanner.fietsersbond.nl/#route?locations=l562501_263814_470875,l1708840_255453_471924,l1721961_249322_477569,l542342_242616_484187,l1384010_227279_487141&speed=45&routetype=64&preferences=63
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Kernnet Fiets Overijssel 

Voor het eerst is de Fietsersbond betrokken bij een ontwerpdiscussie die 

speelt bij het (toekomstbestendig) inrichten van de fietspaden in het 

buitengebied, en dan met name gelet op de fietspaden langs de provinciale N-

wegen. Kantbelijning langs het fietspad is hier serieus in overweging 

genomen, en soms met aanvullende maatregelen om bermen af te werken, 

zodat hogere snelheden en fietsen in het donker veiliger worden. 

Speed Pedelec mag ook op de F35 

Het hoge woord is eruit en de bordjes zijn geplaatst. De F35 is ook zonder 

beperkingen toegankelijk voor de Speed Pedelec. Dit heeft natuurlijk 

consequenties en vraagt om een beter gedrag van alle fietsers op de F35.  

Met Twente richting Fietsstad 2020 

Zoals allang bekend is Enschede al jarenlang zorgvuldig bezig om 100% in 

fietsconditie te komen om kans te maken de gemeente Houten te verbeteren. 

De ANWB hielp in elk geval alvast een handje mee, en reikte (naar onze 

bescheiden mening) terecht de titel “Beste Fietssnelweg van Nederland” uit 

aan het stuk tussen Enschede en Hengelo.  

Ook hier: versterking gezocht! 

Overijssel is een grote FIETS-Provincie, en daarom is een team met minimaal 

3 vrijwilligers wel noodzakelijk. Gerry Stegeman heeft met voorkeursstemmen 

in de gemeenteraad van Deventer gekozen, en zodoende zoeken we in elk 

geval nog iemand voor Midden-Overijssel.  

De meeste binnensteden krijgen vaak vanzelf aandacht van de nieuwe 

wethouders, omdat dit de meest zichtbare plek is voor de kiezer. Maar om de 

volgende stap te kunnen zetten in de groei van het fietsverkeer zal ook het 

buitengebied moeten aansluiten. En daar wonen nou eenmaal minder kiezers, 

dus wethouders zullen niet gauw geneigd zijn om deze handschoen(en) op te 

pakken. De uitdaging voor team-Overijssel is dus om ook de buitengebied 

routes strak te krijgen, te beginnen met veiligheid, betrouwbaarheid en 

comfort. Interesse? Mail dan een reactie naar provoverijssel@fietsersbond.nl 

of beter nog, neem rechtstreeks contact op met Melis Jan Gilde (zie Colofon). 

mailto:provoverijssel@fietsersbond.nl
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Afdeling Oldenzaal een feit 

Door: Maarten van der Waal 

Vorig jaar werd er een oproep geplaatst in de 

Raddraaier om te zien of de oprichting van een 

afdeling Oldenzaal mogelijk was. Op deze oproep 

hebben 2 mensen enthousiast gereageerd en met z'n 

drieën kwamen we bij elkaar en hebben besloten dat 

de afdeling Oldenzaal van de Fietsersbond een feit 

is. De drie mensen die besloten tot de oprichting zijn 

Wil Peters, Wouter Bakker en Maarten van der Waal. 

In de eerste tijd zal deze afdeling onderdeel zijn van 

de afdeling Hengelo om zo ervaring op te doen en uit 

te wisselen. De afdeling Oldenzaal zal zich evenals 

andere afdelingen van de Fietsersbond inzetten voor de fietser in brede zin: 

bevordering van de veiligheid en comfort van de fietser en meedenken over 

het ontwerp en aanpassen van wegen in het belang van de fietser. Dit voor 

Oldenzaal en directe omgeving.  

Actiepunten 

Voorbeelden van wat op korte termijn aan de orde wordt gebracht:  

Paaltjes op de fietspaden 

Op veel plaatsen staan (bijna) overbodige paaltjes op bovendien onhandige 

plaatsen opgesteld. Eigenlijk zouden paaltjes er in het geheel niet moeten 

zijn. De kans op een eenzijdig ongeval door een botsing met een paaltje is 

veel te groot. De schade door zo'n botsing kan heel hevig zijn. Heb u (ooit) 

een botsing met een paaltje gehad of gezien? Meld het ons, of meldt het op 

het meldpunt van de fietsersbond.  

Onduidelijke routes voor fietsers 

Er zijn plaatsen waar het fietspad plotseling ophoudt. De fietser moet dan 

verder over de hoofdrijbaan, of in enkele gevallen is niet duidelijk of de fietser 

links- of rechtsaf moet om het doel van de reis te bereiken.  
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Onveilige punten voor fietsers 

Voorbeeld: het fietspad langs de verdiepte rondweg kent een aantal 

kruisingen met hoofdrijbanen. Bij nadering van deze kruisingen kunnen 

automobilisten en fietsers elkaar niet aan zien komen. Kleine aanpassingen 

zijn nodig en mogelijk om oogcontact mogelijk te maken. 

Afstelling verkeerslichten 

Verkeerslichten laten fietsers soms (te) lang wachten. Regensensors kunnen 

het (gebrek aan) comfort van fietsers verbeteren door voorrang voor fietsers 

te regelen bij vochtig weer. 

Fietsenstallingen 

De bestaande fietsenstallingen lijken te succesvol te zijn. Aanbrengen van 

meer en efficiëntere stallingen willen we bij de gemeente voorstellen. 

Oproep: “Gebruik het Meldpunt”  

Graag ontvangen we opmerkingen van andere fietsers (u dus!) om zo ons 

blikveld te verruimen. Dus wanneer u meer aandacht wilt voor een situatie van 

belang voor de fietser horen we dat graag. We kunnen niet zonder uw 

opmerkingen. Klim in de pen en mail ons!  

De (onder)afdeling is bereikbaar op het mailadres: 

oldenzaal@fietsersbond.nl 

Als laatste uw aandacht voor het Meldpunt van de Fietsersbond. Klik op de 

gele knop Meldpunt en u komt hier terecht: 

https://fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuw-probleem 

Op deze pagina zoekt u op de kaart de plaats voor de klacht/suggestie en vult 

de verdere gegevens in. Al deze gegevens worden aan de gemeente 

verzonden en naar de betreffende afdeling van de Fietsersbond. 

  

mailto:oldenzaal@fietsersbond.nl
https://fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuw-probleem
https://fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/nieuw-probleem
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Vacature(s)  

… met interesse afhankelijke werkzaamheden 

“Kan fietsen in Hengelo en omgeving nóg beter? 

Wij weten zeker van wel!” 

De Fietsersbond afdeling Hengelo zoekt daarom fietsers die zich daar actief 

en betrokken voor willen inzetten als 

Lid van de Kerngroep 

De afdeling Hengelo van de Fietsersbond heeft in “Hengelo en omgeving” 

contact met deskundige belangenbehartigers op diverse gebieden, diverse 

organisaties, de omringende afdelingen, gemeente, provincie en de media. 

De afdeling telt op dit moment ruim 220 leden. 

De afdeling Hengelo heeft een vrijwillige Kerngroep van 4-5 actieve leden die 

helpt om de Fietsersbond in de Regio Twente tot verdere groei en bloei te 

brengen. De Kerngroep is op zoek naar versterking voor het uitvoeren van 

roulerende bestuurstaken, die meestal natuurlijk verdeeld worden, en ook 

afhankelijk zijn van de persoonlijke interesse. De Kerngroep vergadert 

gemiddeld eens per 4-6 weken vanaf 20:00 uur bij toerbeurt bij de kerngroep 

leden thuis. 

Mogelijke initiatieven: 

• Organiseren van maandelijkse Kerngroep vergaderingen 

• Uitvoeren van roulerende bestuurlijke taken 

• Versterken van het functioneren van de afdeling 

• Onderhouden van contacten binnen de Fietsersbond en daarbuiten 

• Werken aan een grotere maatschappelijke rol voor de Fietsersbond 

• Werken aan de zichtbaarheid van de Fietsersbond in de regio 
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• Gebruiken of ontwikkelen van een relevant netwerk 

• Lobbyen in lokale politiek voor een goed fietsbeleid 

• Organiseren van kenmerkende acties, 1-2 keer per jaar 

• Schrijven van makkelijk leesbare en positief kritische bijdragen voor het 

jaarlijks verschijnende afdelingsblad “De Raddraaier” 

Wat vragen we van jou? 

• Bent een actief en/of recreatief fietser die de regio goed kent 

• Bent een actief lid van de Fietsersbond of bereid dit te worden 

• Kent de belangen en wensen van fietsers 

• Werkt graag met mensen 

• Neemt initiatief 

• Bent enthousiast over fietsen 

• Hebt een positieve houding 

• Meldt verbeterpunten via het Meldpunt van de Fietserbond 

• Bent bekend met en actief op social media 

• Ontvangt graag de Kerngroep 1-2 keer per jaar in eigen huis 

Wat biedt de Fietsersbond? 

• Een fietsvriendelijk bestuurlijk en politiek netwerk 

• Boeiend en maatschappelijk relevant werk met zéér goede kansen op 

concrete en tastbare resultaten 

• Inhoudelijke ondersteuning 

• Themabijeenkomsten, scholing en een jaarlijkse excursie 

• Gezelligheid met gelijkgestemden in een informele sfeer 

• Vergoeding van reis- en onkosten 

Interesse? 

Neem contact op via hengelo@fietsersbond.nl of bel met 06-44658069. 

mailto:hengelo@fietsersbond.nl


 

Meldingsformulier voor Fiets Knelpunten 

Inleveren bij: Beursstraat 10-6, 7551 HV Hengelo 

 

Aangemeld op datum: ………………………………………… 

Naam: …………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………… 

Plaats: …………………………………………………………... 

Telefoon: ………………………………………………………... 

E-mail: …………………………………………………………... 

 

 

Weg(vak) of kruising: ………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

 

Knelpunt of probleem: 

❑ Te lang wachten bij verkeerslicht 

❑ Drukke straat oversteken 

❑ Onoverzichtelijke kruising 

❑ Te hard rijdende auto’s 

❑ Te weinig ruimte voor de fiets 

❑ Slecht wegdek 

❑ Te weinig stallingsmogelijkheden 

❑ Slechte fietsklemmen 

❑ Anders, namelijk ……………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

Ruimte voor foto, tekening of situatieschets (neem gerust een extra blaadje) 

 

 

 

U kunt knelpunten ook melden via hengelo@fietsersbond.nl 

maar liefst rechtstreeks via http://meldpunt.fietsersbond.nl/ 

mailto:hengelo@fietsersbond.nl
http://meldpunt.fietsersbond.nl/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hengelo e.o. 

 

“Vernieuwend Vooruit” 

 

 

Lees ook even onze 

- Vacatures - 

 


