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Nieuw	mobiliteitsplan	van	de	gemeente	Epe	
Het nieuwe mobiliteitsplan beschrijft de gemeentelijke visie op mobiliteit 
en vertaalt dit naar concrete plannen voor de komende 10 jaar. Het sluit 
aan bij de omgevingsvisie die onlangs door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Een nieuw mobiliteitsplan is nodig, omdat de wereld van de 
mobiliteit sterk aan het veranderen is. Er ligt een grote opgave om 
duurzamer om te gaan met mobiliteit. Tegelijkertijd staat ook veiligheid 
voorop in de verschillende vormen van vervoer. Daarbij wordt niet alleen 
reactief naar geregistreerde ongevallen gekeken, maar ook proactief 
naar risicofactoren, zoals de snelheid, het type verkeersdeelnemer en 
de inrichting van de omgeving. Dat geldt voor gemotoriseerd verkeer, 
maar ook voor de veiligheid en gezondheid van fietsers en voetgangers. 
In het plan wordt lopen en fietsen gestimuleerd, omdat dit een positieve 
bijdrage levert aan de gezondheid van inwoners. Uitgangspunt is het 
eerder in deze nieuwbrief beschreven STOP principe, waarbij in 
ruimtelijke plannen eerst de infrastructuur voor voetgangers en fietsers 
wordt vastgelegd. We zijn blij dat we vanuit de afdeling Epe van de 
Fietsersbond een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren en dat er 
in de komende jaren door college en raad ook voldoende financiële 
middelen beschikbaar worden gesteld om de verschillende projecten te 
kunnen realiseren.  Na het verwerken van ingediende zienswijzen zal de 
gemeenteraad naar verwachting in het voorjaar het mobiliteitsplan 
vaststellen.

Recrea7eve	fietsroute	:	trein-	en	trekschuitroute	
Samen	met	leden	van	de	Fietsersbond	Epe	onthulde	wethouder	Erik	Visser	
eind	juli	één	van	de	vier	informa;eborden	die	zijn	geplaatst	op	de	fietspaden	
langs	het	Apeldoorns	Kanaal	en	de	Baronnenlijn.		Deze	nieuwe	fietsroute	loopt	
over	de	voormalige	spoorlijn	(Baronnenlijn)	en	langs	het	Apeldoorns	Kanaal	
(Jaagpad).	De	fietsroute	en	de	borden	kwamen	tot	stand	op	ini;a;ef	van	de	
Fietsersbond	en	is	vervolgens	in	samenwerking	met	de	S;ch;ng	Promo;e	
Gemeente	Epe	en	de	gemeente	Epe	gerealiseerd.	De	route	is	te	fietsen	via	het	
knooppuntennetwerk	Veluwe	en	is	23	kilometer	lang.																																									
Een	routebeschrijving	is	voor		€	1,00	te	koop	bij	de	VVV.		Op	de	borden	staat	
informa;e	over	de	voormalige	spoorlijn	en	over	de	geschiedenis	van	het	
kanaal.	De	borden	staan	bij	het	voormalig	spoorhuisje	Epe	aan	de	Heerderweg	
(tussen	de	knooppunten	61	en	62),	op	de	kruising	van	de	Vemderweg	en	het	
Jaagpad	bij	knooppunt	86,	tussen	knooppunt	99	en	78	t.h.v.	de	sluis	bij	
Vaassen	en	tensloVe	op	de	kruising	van	de	Baronnenlijn	en	de	Smallertsweg	
tussen	knooppunt	76	en	(dicht	bij)	98.	
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Fietsersbond	Epe			
wenst	u	een	goed	lopend	

2022	

199 deelnemers aan de 
Fietsstad-enquête 

Met het invullen van een enquête rond de 
Fietsstadverkiezing 2022 hebben 199 
fietsers een oordeel gegeven over het 
fietsklimaat in onze gemeente. Kun je je 
als fietsers veilig door het verkeer 
begeven; liggen de fietspaden er goed bij; 
zijn er veilige schoolroutes; worden bij 
sneeuwval ook de fietspaden voldoende 
geschoond; zijn er voldoende 
stallingsmogelijkheden: in de enquête 
komen dat soort aspecten aan de orde.

Met de verkiezing van Fietsstad 2022 
hebben fietsers een instrument in handen 
om de fietsvoorzieningen in hun 
gemeente te beoordelen. De score van de 
deelnemende fietsers brengt aan het licht 
waar gemeenten het goed doen, en waar 
gemeenten nog wel een tandje bij kunnen 
zetten om het fietsklimaat te verbeteren. 
Het aantal deelnemers aan de enquête is 
in Epe groter dan in de omringende 
gemeenten. De resultaten worden 
voorjaar 2022 bekend gemaakt.

Fietsstad 2022 is een initiatief van de 
Fietsersbond. Met de uitkomst van de 
landelijke verkiezing worden alle 352 
gemeenten in Nederland gestimuleerd om 
het fietsen beter te maken. Tegelijkertijd 
zijn de resultaten voor de vrijwilligers 
van Fietsersbond afdeling Epe een 
graadmeter op welke vlakken zij zich 
nog sterker moeten inzetten om inwoners, 
forensen en toeristen veiliger en 
comfortabeler te laten fietsen.

REFLECTOR 
Nieuwsbrief nr.32 van de Fietsersbond  afdeling Epe 

http://epe.fietsersbond.nl
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VloAe	en	veilige	fietsroute	F50	

Op 25 oktober, 3 en 4 november organiseerde de Cleantech Regio in 
samenwerking met de gemeenten Epe en Apeldoorn  drie 
informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten over de vlotte en veilige 
fietsroute F50 Apeldoorn-Epe vonden plaats in Wenum-Wiesel, Epe en 
Vaassen. Bijna 200 bezoekers waren aanwezig op de drie 
informatieavonden.  Op verzoek van bewoners van onder andere de 
Europalaan is een extra derde variant onderzocht binnen de bebouwde 
kom van Epe. In het Eper gemeentehuis gingen de gesprekken 
voornamelijk over die drie varianten. Naast de route door de 
achtertuinen is gekeken naar het inrichten van de Europalaan als 
fietsstraat of verlegging van het fietspad verder naar het oosten. De 
afgelopen maanden zijn veel omwonenden van de fietsroute persoonlijk 
door de projectgroep bezocht. Op verzoek van bewoners van de Pal 
gaat de projectgroep van gemeente Epe binnenkort ook daar ter plaatse 
polshoogte nemen. In Vaassen zijn geen specifieke zaken aan de orde 
gekomen.

De komende maanden buigt de stuurgroep van de fietsroute zich over 
het Voorlopig Ontwerp. De stuurgroep bestaat uit gedeputeerde 
Christianne van der Wal van provincie Gelderland, wethouder Erik 
Visser van gemeente Epe en wethouder Wim Willems van gemeente 
Apeldoorn. Zij geven een advies aan de colleges van gemeenten 
Apeldoorn en Epe. De beide colleges geven op grond daarvan een 
advies aan de beide gemeenteraden: wel of niet doorgaan met verdere 
uitwerking. Na dat besluit buigen de gemeenteraden zich ook over welk 
tracé het fietspad volgt: de routekeuze. Dat besluit wordt in januari 2022 
verwacht. Bij groen licht gaan de gemeenten werken aan een Definitief 
Ontwerp (DO) voor de fietsroute. Dat betekent dat op zijn vroegst in 
2024 gestart kan worden met de aanleg.

Ook worden voorbereidende gesprekken gevoerd over het traject Epe- 
Zwolle. Bij de gemeente Epe zijn inmiddels twee ambtenaren bij dit 
project betrokken.

Rotonde	Quickbornlaan	in	Epe	

In	november	is	de	rotonde	Quickbornlaan,	Hoofdstraat,	Bloemstraat	
opgeleverd.	We	hebben	meegedacht	bij	de	inrich;ng	en	zijn	heel	tevreden	
over	de	plaats	die	de	fietser	nu	op	deze	kruising	inneemt.	“Fietsers	in	de	
voorrang”	maakt	de	situa;e	overzichtelijker	en	veiliger.	Wel	hebben	we	nog	
wat	bedenkingen	bij	de	beplan;ng.	Het	was	de	bedoeling	om	de	beplan;ng	
niet	hoger	te	laten	worden	dan	50	cm	om	de	auto’s	op;maal	zicht	te	laten	
houden	op	de	fietsers.	Rhodondrendrons	lijkten	snel	hoger	te	worden	dan	50	
cm.	We	zullen	dit	nog	met	de	gemeente	gaan	bespreken.	Een	ander	punt	van	
aandacht	is	dat	sommige	fietsers	die	vanuit	het	dorp	de	Bloemstraat	in	willen	
gaan,	de	rotonde	linksom	in	plaats	van	rechtsom	nemen.	Dat	is	natuurlijk	veel	
te	gevaarlijk	.	Fietsers	blijf	opleVen,	want	niet	alle	automobilisten	zijn	al	
gewend	aan	de	nieuwe	situa;e	!	

	 Fietsersbond	Afdeling	Epe		

Secretariaat:		Klaverkamp	76					8162	HT	Epe					
email:	epe@fietsersbond.nl	

Website:	hAp://epe.fietsersbond.nl			TwiAer:	@fietsersbondepe
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Eerbetoon	Jan	Polman	

Vorige	maand	is	er	voor	ons	kerngroeplid	Jan	
Polman	in	Vaassen	een	linde	gepland		door	de	
S4ch4ng	Milieuzorg	Epe.	Jan	is	oprichter	van	
deze	s4ch4ng	en	daarnaast	ook	ac4ef	in	de	
KNNV	en	de	Bomens4ch4ng.	Natuurlijk	kennen	
wij	Jan	als	ini4a4efnemer	van	de	lokale	
afdeling	van	de	Fietsersbond.	Nu	zijn	
gezondheid	afneemt,	worden	ook	zijn	
ac4viteiten	voor	
de	Fietsersbond	
minder.										
We	hebben	
onlangs	met	z’n	
allen	bij	Jan	en	
Janny	thuis	
gezamenlijk	
gegeten.	Een	
genoeglijke	
bijeenkomst	
waarin	we	veel	
herinneringen	
hebben	
opgehaald.		

………………………………………………………………………

Waar	zijn	we	mee	bezig	

……………………………………………………………	

Naast	aandacht	voor	de	omgevingsvisie,	het	
mobiliteitsplan,	F50,	recrea4eve	route	met	
informa4epanelen	en	de	rotonde	
Quickbornlaan	houden	andere	onderwerpen	
rond	de	fiets	ons	bezig.	We	noemen	er	een	
paar.	

In	Vaassen:		oversteek	Jaagpad	over	
Eekterweg,	kruising	de	Tije	en	Hoveniersstraat	
met	de	Deventerstraat	m.n.	voor	
schoolkinderen,	veiliger	en	duidelijker	maken	
van	kruising	Dorpsstraat-Deventerstraat											

In	Epe:	doorsteek	Brinklaan-	Ratelplein,	situa4e	
Sta4onsstraat-Hardenbrink,	veilige	en	
beweegvriendelijke	schoolomgeving	(Hoge	
Weerdschool,	W.G.van	der	Hulstschool	),	
fietspad	van	de	de	Meent	naar	het	Retailpark,	
fietsroutes	in	de	Klaarbeek,																										

Verder:	plan	voor	gladheidsbestrijding,	
gemeenteraadsverkiezingen	2022,	lokaal	sport	
en	beweegakkoord,	verkeersplan	Wissel,	
bewegwijzering	voor	fietsers	in	de	kernen,	
verharding	fietspad	Boerweg,		

Voldoende	aandachtspunten	dus,	waarvoor	we	
wel	graag	wat	versterking	zouden	willen	
hebben	van	onze	kerngroep.	Wie	pakt	de	
handschoen	op	?	

Hoe	het	verder	gaat	met	de	ac4viteiten	kun	je	
volgen	op	de	website	en	via	twiYer.

http://epe.fietsersbond.nl
http://epe.fietsersbond.nl
https://vlotveiligfietsen.nl/fietsroutes/vlotte-en-veilige-fietsroute-apeldoorn-epe
https://vlotveiligfietsen.nl/fietsroutes/vlotte-en-veilige-fietsroute-apeldoorn-epe
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