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Voor u ligt het 186ste nummer van Ventiel. In april 1978 
verscheen het eerste nummer, ook toen al onder de naam 
‘Ventiel’ (mijn voorganger Wim Boselie was zo aardig dit 
voor me op te zoeken, dank!). Wat volgde was niet minder 
dan 44 jaar aan fietsverhalen uit Zuid-Oost Brabant.  
Door de jaren heen zijn er vanzelfsprekend veel 
veranderingen geweest, zowel in vorm als in inhoud. 
Begonnen als blad van de ENWB, zijn we als vanzelf 
overgegaan naar ENFB en nu al weer jaren de 
Fietsersbond. Niets is voor eeuwig en degene die zich het 
best weet aan te passen aan de veranderende 
omstandigheden heeft de grootste kans op overleving, zo 
stelde Charles Darwin lang geleden al vast. Blijkbaar is dat 
dus door al die jaren heen prima gelukt.  
Maar dat is nog geen garantie dat dat tot in eeuwigheid zo 
zal blijven. Vandaar dat we - nu het nog goed gaat - jullie 
hulp inroepen. Er zijn immers ook al voldoende signalen 
dat we ons niet kunnen onttrekken aan de veranderende 
omstandigheden. Want niet alleen ons fietsgedrag 
verandert (er worden tegenwoordig meer e-bikes 
verkocht dan echte fietsen - wat bij sommigen al tot de 
wat mij betreft totaal ongeloofwaardige conclusie leidde 
dat de ouderwetse fiets ten dode opgeschreven is), maar 
ook ons leesgedrag. Sinds de jaren ‘90 is onze primaire 
aandacht naar online media verschoven. Kranten en 
tijdschriften zijn er nog steeds, vooral ook vanwege het 
bijna onverslaanbare voordeel dat deze producten 
zichtbaar, voelbaar en tastbaar thuis worden afgeleverd. 
Een website werkt andersom: als niemand je erop wijst, 
kun je makkelijk vergeten om ‘m geregeld te bezoeken. 
Tenzij die natuurlijk zo aantrekkelijk of belangrijk is, dat je 
geen dag zonder kunt. Daarnaast zijn er persoonlijke 
voorkeuren, soms ook verbonden aan iemands leeftijd of 
leefwereld. 
Ook voor Ventiel zijn dat relevante kwesties. Hoe zouden 
jullie, lezers van dit blad, het liefste onze berichten willen 
ontvangen? Zoals nu, in een magazine als dit? Of liever 
dikker, dunner, in meer kleuren, op ander papier? Is 
Ventiel überhaupt nog gewenst, of kan alles wat we nu 
afdrukken net zo goed via een website of wellicht een 
email-nieuwsbrief worden verspreid? We horen het graag. 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de wensen 
van de leden in Zuid-Oost Brabant, hebben we een korte 
vragenlijst samengesteld. U zou ons geweldig helpen als u 
deze zou willen invullen. De vragenlijst is bereikbaar via 
https://zuidoostbrabant.fietsersbond.nl/vragen/ . Dank 
alvast voor de medewerking; in de volgende Ventiel geven 
we een overzicht van de antwoorden. 
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Nooit gedacht: ik ben er aan toe, bijna 

Er zijn momenten dat ik mezelf verbaas, over mezelf. 
Ik ben er bijvoorbeeld bijna aan toe, aan het dragen van een 
fietshelm.  
‘Ammemooitnie’, wist ik zeker een paar geleden toen heel 
zoetjes zo her en der de gedachte begon post te vatten dat het 
dragen van een helm op de fiets wel zinvol zou kunnen zijn voor 
ouderen, niet alleen voor kinderen die net hadden leren fietsen. 
Die nog niet zo zeker waren in het evenwicht bewaren op de 
fiets. 
In de seniorenvereniging waarvan ik lid ben en waarin ik ook een 
bestuursfunctie vervul, hebben we het regelmatig over het gevaar 
dat vallen oplevert voor ouderen. Op hoge leeftijd vallen, heup 
breken, ziekenhuis in, verpleeghuisopname of erger. Een scenario 
dat niet denkbeeldig is als je boven de tachtig bent. Dus doen we 
er van alles aan om mensen te wijzen op verborgen 
nekkenbrekers: de beruchte opkrullende tapijtjes in de kamer, de 
matjes voor de toiletten, drempels, dat soort dingen. 
Vaak is er dan ook wel iemand die zegt: ‘En een helm op bij het 
fietsen.’ Ai, pijnlijk moment. Daar zijn wij, jongeren van voor in 
zeventig, toch nog niet zo van gediend. 
Maar ja, en toch, als je erover nadenkt… 
Als ik op een rijtje zet wat er voor mijzelf anders is dan pakweg 
20 jaar geleden, toen ik, niet geëlektrificeerd, wel eens van 
Eindhoven naar Eersel fietste en daar een klein uurtje over deed. 
Nu zou ik zo’n afstand, als ik nog zou werken, in ongeveer drie 
kwartier kunnen afleggen (fiets met elektrische ondersteuning 
natuurlijk), dan zijn er toch een aantal feiten die ik mee moet 
wegen. 
Ik ben 20 jaar ouder en ik rijd een stuk harder met die 
ondersteuning. Toen gemiddeld ongeveer 17 km per uur en nu al 
gauw rond de 20 km/h. 
Toen met op een mannenfiets (met stang dus) opstappen met 
een zwier over het zadel, nu op een damesfiets, want die zwier 
lukt mij niet meer en de stabiliteit bij op- en afstappen is, moet ik 
toegeven, ook niet beter geworden de afgelopen twintig jaar. 
Een bocht omgaan, vooral de rechterbocht in mijn geval, levert 
ook steeds vaker een licht gevoel van onzekerheid op, ook al 
weet ik heel goed dat je met het type elektrische fiets dat ik heb, 
niet moet trappen in de bocht. 
Wat me bijna over de streep trekt is het feit dat steeds meer van 
mijn leeftijdgenoten de keus maken om een helm te gaan dragen 
en ze beginnen er ook nog eens steeds beter uit te zien, die 
helmen. 
Dus ja… ik ben er aan toe, bijna. 
 

W i m  B o s e l i e  
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Fietsdocenten 
gezocht 

 
Wijkcentrum De Dommel in Eindhoven zoekt 
vrijwilligers die vrouwen willen leren fietsen. De 
fietslessen worden elke woensdagmorgen gegeven 
in het wijkcentrum aan de Bennekelstraat. 
 
Al jarenlang biedt wijkcentrum De Dommel 
vrouwen de mogelijkheid om gratis te leren 
fietsen. De behoefte daaraan is groot, hoewel het 
aantal deelnemers per ochtend varieert. De ene 
keer komen er vijf vrouwen, de andere keer tien 
of nog meer. De meeste vrouwen hebben een 
migratieachtergrond en komen uit landen waar het 
niet gewoon is om meisjes te leren fietsen.  
De fietslessen worden gegeven op het voormalige 
schoolplein achter het wijkcentrum. Als de 
vrouwen veilig kunnen fietsen gaan ze, onder 
begeleiding, de straat op. Omdat er nu te weinig 
vrijwilligers zijn, is dat niet altijd mogelijk. Daarom 
is het wijkcentrum naarstig op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om anderen te leren fietsen.  
 
Voor informatie en/of aanmelding kunt u bellen met 
Sissie Hommersom, zakelijk leider wijkcentrum De 
Dommel, tel. 06 46768155, of e-mail: 
s.hommersom@lumenswerkt.nl. 
 

Ventiel helpt! 
De hulpvraag van Marjan Wijkstra in het vorige 
nummer van Ventiel - over het gebruik van de 
Garmin 600 - heeft effect gehad. Marjan laat ons 
weten: “Ik heb hulp gekregen van Sander en 
sindsdien gaat het prima met mij en de Garmin 600! 
Op 4 juli kwam hij een aantal dingen uitleggen en 
zorgen voor de juiste installatie en instellingen op 
het toestel, en vanaf 5 juli heb ik probleemloos met 
de Garmin navigatie gefietst. Superfijn!” 
 

Berichten 
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Even voorstellen: het bestuur van de Fietsersbond regio Zuidoost-Brabant 
Tijdens de Jaarvergadering / Regiodag van 11 juni jl. zijn een nieuwe secretaris en penningmeester benoemd als opvolgers voor 
respectievelijk Marten Sikkens en Gerard van den Broek. Een goede gelegenheid om het hele bestuur van de regio Zuidoost-Brabant aan 
jullie voor te stellen. 

Penningmeester:  
Frank Meertens 
In 2005 ben ik in Son en Breugel 
komen wonen en vanaf dat moment 
ook veel meer gaan fietsen. Logisch 
vervolg was om ook lid te worden 
van de Fietsersbond. Na een paar 
jaar slapend lid te zijn geweest ben 
ik ingegaan op een enquête van het 
regiobestuur om actief te worden. 
In 2015 ben ik gestart als 
contactpersoon voor de gemeente 
Son en Breugel. Al vrij snel sloot 
Renzo Noben zich aan. Met z’n 

Voorzitter:  
Annemie Driessen 
Via Janny en Klaas Groot 
kwam ik indertijd, toen we, 
mijn partner en echtgenoot 
Hans Kalkhoven en ik, in 
Gerwen woonden, in 
aanraking met de 
Fietsersbond. 
Waarschijnlijk ben ik al 
zo’n 35 jaar lid. Sedert 
2010 ben ik actief lid van 
de Fietsersbond afdeling 
Eindhoven. Op een 

regiojaarvergadering in 2012 in Eindhoven zijn Marten Sikkens 
en ik lid van het regiobestuur geworden. Marten is er na 10 
jaar mee opgehouden. Op fietsvakantie ga ik nooit. Wij, mijn 
man Hans en ik, zijn utilitaire fietsers, zoals Pieter Nuiten het 
zo mooi kan zeggen. Hans is gepensioneerd en ik ook, onze 
vier kinderen zijn de deur uit. Sedert 4,5 jaar zijn wij de 
molenaars van de Genneper watermolen, alwaar we alles zelf 
malen, behalve het amandelmeel. We malen zo’n ton per 
maand. 

Secretaris:  
Hans Freriks 
Na vele jaren tussen 
Amsterdam en Utrecht 
gependeld te hebben met 
auto, motor en OV 
besloot ik om in 1983, bij 
mijn verhuizing naar 
Brabant, op fietsafstand van 
mijn nieuwe werk te gaan 
wonen. En dat was een 
goed besluit: wat is er 
mooier dan naar je werk te 

fietsen? Al gauw kwam ik er achter dat de fietsvoorzieningen 
beter konden en ben daarom in 1991 lid geworden van de 
Fietsersbond. Lange tijd als ‘gewoon’ lid, maar later ben ik 
begonnen met het bezorgen van het Ventiel en in 2018 ben ik 
Ans en Wim gaan helpen met het maken van de adreslabels. 
Dat doe ik nog steeds, nu René van de Laar en Annemie de 
distributie van het Ventiel verzorgen. Als gezegd ben ik altijd 
een woon-werk fietser geweest, maar sinds ik 2 jaar geleden 
met pensioen ben gegaan ontdek ik ook het recreatief fietsen 
en is er ook tijd gekomen om meer te gaan doen voor de 
Fietsersbond. 

pensionering, werd ik door de onvolprezen Gerard van den Broek 
gevraagd om weer actief te worden. Ik heb geholpen een regulier 
contact tussen Fietsersbond en gemeente Veldhoven tot stand te 
brengen, dit heb ik nu grotendeels over kunnen dragen aan de nieuwe 
contactpersoon in Veldhoven, Willem de Bruijn. Ik wil ook in andere 
gemeenten waar dit nog niet het geval is, gaan kijken of we zoiets 
samen met onze leden die daar wonen tot stand kunnen brengen. 
Sinds het aftreden van Marten Sikkens vertegenwoordig ik de 
Fietsersbond in het regionaal verkeersoverleg TOVER (gemeenten, 
provincie, MRE). Met mijn werk voor de Fietsersbond hoop ik te 
bereiken dat de fietser in de dagelijkse praktijk nog iets terugvindt van 
de hoogdravende, maar vaak holle, woorden uit alle gemeentelijke en 
provinciale plannen. 
 

tweeën proberen we de belangen voor de fietser scherp te houden bij 
de gemeente en de politiek. Vanaf de zomer van 2022 ben ik ook 
gestart als penningmeester voor Regio Zuidoost-Brabant. Enkele 
keren per week fiets ik het traject van Son en Breugel naar de High 
Tech Campus. En in mijn vrije tijd fiets en wandel ik graag. Zo zie ik 
redelijk wat van de omgeving en de infrastructuur in de omliggende 
gemeenten. 

Bestuurslid:  
Dick Verhaart 
Ik ben vanaf het begin lid van de 
ENWB/ENFB/Fietsersbond. In de 
begintijd was ik, in Leiden, lid van de 
kerngroep en zat ik ook, namens de 
Fietsersbond, in de gemeentelijke 
verkeerscommissie. Na mijn 
verhuizing naar Eindhoven, 1980, 
werd ik min of meer slapend lid, 
mijn activiteiten beperkten zich tot 
dagelijks fietsen naar het werk en 
plezierritjes. 
Een paar jaar geleden, na mijn 
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Veldhoven: wat kan beter? 
In het nieuwe coalitieprogramma komt het woord fiets heel vaak 
voor en dat geeft aan dat er veel belangstelling is om het voor 
fietsers in Veldhoven aangenamer en veiliger te maken.  Met hulp 
van onze vaste en enthousiaste verkeersdeskundige was een 
kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder voor mobiliteit 
en bereikbaarheid snel geregeld. Daarin hebben we de 
uitdagingen voor fietsers in Veldhoven open kunnen bespreken. 
De gemeente Veldhoven staat open voor het omdenken (‘modal 
shift’), wat zeker in Veldhoven met de verstedelijking, hoogbouw, 
Co2-uitstoot en steeds minder ruimte voor de auto harde 
noodzaak geworden is. Ook ‘parkeer/blokkeer’ gebruik van de 
fietspaden door met name bestelbusjes, tractoren enz. is 
besproken; maar ook het gedrag van groepen fietsers zoals 
scholieren; dat levert gevaarlijke situaties op en dat zie al je terug 
in de ongevallencijfers. Wij hebben voorgesteld om vanuit de 
gemeente meer voorlichting te geven, met name om het gedrag 
van eenieder te beïnvloeden en het niet te laten aankomen op 
handhaving. Dit onderwerp komt zeker terug in het 
verkeersveiligheidsoverleg met de gemeente en betrokken 
instanties. Ook het generieke masterplan mobiliteit is aan de 
orde gekomen. Daar wordt wel aan gewerkt door het ambtelijk 
apparaat maar de Fietsersbond is nog niet betrokken en ook hier 
duurt het wat langer dan we hadden verwacht. 
Al met al een goed gesprek maar nu komt het aan op prioriteit 
en daadkracht. 
En daar hapert het, vooral bij de invulling van de lopende 
projecten. 
De ontsluiting voor de fietsers vanuit Zilverackers naar het 
centrum en naar Eindhoven is al gepland maar de planning voor 
de realisatie is nog niet gemaakt of schuift steeds op en dat kan 
nog jaren op zich laten wachten. Dat is jammer want dan wordt 
en blijft de auto te aanlokkelijk om van/naar deze nieuwe wijken 
te komen. Dito voor het project Pieter Zuidlaan - Julianalaan. 
Deze doorsteek is noodzakelijk om het autoverkeer in Zeelst te 
weren. Op zich een goed plan maar het kost heel veel moeite 
om het drukste fietspad in Veldhoven veilig en op niveau te 
houden. Te vaak gaat in het ontwerp de auto boven de fiets en in 
dit geval ook boven de veiligheid van ouders met kinderen. 
Beter lijkt het te gaan met de realisatie van Kempenbaan-Oost. 
De werkzaamheden zijn begonnen, duren ruim een jaar, de 
fietser zal enige tijd moeten omrijden via de A2/N2-
onderdoorgang bij het CBR.  Maar in de uiteindelijke uitvoering 
is er veel ruimte en aandacht voor de fiets. Nu maar hopen dat 
Eindhoven haar plannen ook op korte termijn gaat uitvoeren 
zodat we vanuit Veldhoven gebruik kunnen maken van 
verschillende F-routes of wat daar op lijkt. Op korte termijn 
zullen er nog wat aanpassingen komen voor de fietsers en 
voetgangers in Kempenbaan-West, want daar is aanvankelijk 

Berichten uit Veldhoven 

W i l l e m  d e  B r u i j n  

(Advertentie) 

onvoldoende rekening gehouden met de veiligheid - 
geluidsnormen waren en blijven doorslaggevend. 
  

Oproep 
Gaarne willen we van onze Fietsersbondleden in Veldhoven en 
directe omgeving weten wat in Veldhoven door jullie ervaren 
wordt als “dat kan beter”. We weten te weinig van met name 
de fietssituatie ten noorden van de Heerbaan, maar ook hoe 
oudere fietsers/voetgangers de asfaltoversteek ervaren naar het 
MMC. Mijn contactgegevens kun je vinden in de rubriek 
Organisatie van de regio. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Is er een ideale breedte voor fietspaden? 
 

        P a u l  K l o e t  

De breedte van fietspaden is in ons contact met de gemeenten 
regelmatig een onderwerp van discussie. Vooral nu er snellere en 
bredere fietscategorieën bij gekomen zijn, zoals bijvoorbeeld ebikes, 
speedpedelecs, bakfietsen en duofietsen naast de snor- en 
bromfietsen, schieten de oude ontwerpnormen tekort. De meeste 
bestaande fietspaden blijken nu gewoon te smal te zijn. De 
gemeentes beseffen dit vaak wel, maar zien op tegen de vergaande 
consequenties, die een verbreding van hun fietspaden met zich mee 
zou brengen. Bovendien ontbreken actuele ontwerpnormen voor 
de breedte van fietspaden. Dus wacht men af. 
Deze problematiek was de aanleiding voor het CROW-Fietsberaad 
te onderzoeken, welke fietspadbreedtes zouden passen bij de 
huidige samenstelling van het fietsenpark. In de ‘Discussienotitie 
Actualisatie aanbevelingen voor de breedte van fietspaden’ (april 
2021) zijn op basis van een aantal praktijksituaties aanbevelingen 
gedaan voor de breedte van fietspaden. Dat is best lastig, omdat niet 
alleen meer fietsers met een standaardfiets van de paden gebruik 
maken, maar ook snor- en bromfietsers, fietsers met een snellere 
ebike of speedpedelec en bredere fietsen, zoals bakfietsen, en dat 
ook nog in wisselende samenstelling. Vergeet daarnaast de 
scootmobielers niet, die de fietspaden ook vaak gebruiken.  
Een deel van dit probleem kan worden opgelost door net als bij 
bromfietsers en berijders van speedpedelecs ook snorfietsers niet 
toe te laten op de fietspaden binnen de bebouwde kom. 
CROW-Fietsberaad beveelt aan zodanige breedtes aan te houden, 
dat er maar een kleine kans is op gevaarlijke ontmoetingen: 
1. Voor eenrichtingfietspaden zonder snor- en bromfietsen is dat 

2,20 meter en op snelle of doorstroomroutes 3,00 meter, met 
10% snor- en bromfietsen 3,30, resp. 3,60 meter. 

2. Op tweerichtingenfietspaden zonder snor-of bromfietsen is dat 
3,50 meter en op snelle of doorstroomroutes 4,00 meter, met 
10% snor- en bromfietsen 4,40, resp. 5,60 meter. 

Aan weerszijden van de fietspaden horen daar obstakelvrije zones 
bij van minstens 50 cm en randen niet hoger dan 5 cm. 

Ik merk op, dat de genoemde maten gebaseerd zijn op de huidige 
samenstelling van het fietsenpark.  
Reeds in 1996 bij de plannen voor het snelfietspad tussen 
Helmond en Eindhoven was een breedte van 4,00 meter 
voorzien. Daarbij werd al direct rekening gehouden met de 
ontwikkeling van andere fietssoorten. Helaas heeft de gemeente 
bij de uitvoering van het snelfietspad die breedte niet 
overgenomen. 
Overigens houdt de provincie Noord-Brabant thans 4,00 tot 4,50 
meter aan voor snelfietsroutes (uiteraard in twee richtingen). 
Samenvattend zou ik de gemeenten vooralsnog aanbevelen om 
voor eenrichtingsfietspaden 3,00 meter aan te houden en bij 
smallere fietspaden snorfietsen niet toe te laten. Bij 
tweerichtingenfietspaden zou ik een algemene breedtemaat van 
4,00 meter aanhouden. In de bebouwde kom eventueel 3,50 
meter, maar er dan geen snorfietsen op toe te laten.   
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Fietspaden horen minimale breedtes te hebben, zeker bij tweerichtingverkeer 

(Advertentie) 
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Informatieavonden nieuwe vrijwilligers 
Bij de fietsstad-enquête van vorig jaar konden de deelnemers 
ook aangeven of ze interesse hebben zich in te zetten voor 
de fietsersbond in hun gemeente. Voor Eindhoven heeft dat 
maar liefst ongeveer 80 positieve reacties opgeleverd. Dat is 
ruim meer dan waar we op gerekend hadden, en het stelde 
ons voor de uitdaging om daar goede opvolging aan te geven. 
Want we wilden natuurlijk graag weten wat de aanmelders 
zoal bezighoudt, en op welke manier ze ons zouden willen 
steunen, incidenteel of structureel. En we wilden natuurlijk 
ook in kunnen schatten wat de fietsersbond aan hen zou 
kunnen bieden. 
Door de coronabeperkingen hebben we dat vervolg een 
tijdje moeten uitstellen, maar in mei en juni hebben we twee 
vrijwilligersavonden georganiseerd. Deze keer hebben we 
gebruik gemaakt van de locatie van United C op de 
Hoogstraat. Op deze avonden hebben we uiteindelijk een 
twaalftal geïnteresseerde fietsers gesproken. We zijn 
begonnen met een korte introductie over de landelijke 
fietsersbond - niet alle aanwezigen waren immers lid - en 
hebben vervolgens uitgelegd hoe we tot nu toe in Eindhoven 
te werk gaan.  
Vervolgens ontspon zich een discussie over wat er met 
betrekking tot het fietsen zoal beter zou kunnen. Alhoewel 
er daarbij veel individuele onderwerpen en plaatselijke 

verkeerssituaties genoemd werden kwam een aantal 
onderwerpen meermaals langs. Ten eerste de toenemende 
drukte op de fietspaden, en dat in combinatie met een groot 
aantal ‘nieuwe’ fietsers, zoals expats en buitenlandse 
studenten. Hier zouden we bijvoorbeeld mee aan de slag 
kunnen door in samenwerking met grote bedrijven 
fiets(verkeers)cursussen aan te bieden. Een tweede punt 
betreft de communicatie: vaak komt het voor dat fietsers 
verrast worden door tijdelijke of permanente oplossingen die 
worden gekozen, en zowel vanuit de gemeente als vanuit de 
fietsersbond kunnen we hier beter op inspelen. Het derde 
onderwerp betreft beheer en onderhoud, hier zullen we in 
ieder geval nog meer dan voorheen moeten aankaarten wat 
er verbeterd moet worden, hopelijk kunnen we ook tot een 
wat evenwichtiger verdeling van de vrijwilligers over de 
verschillende stadsdelen komen, en we willen met de 
gemeente kijken of we op dit punt structureel een stap 
kunnen maken. 
De twee avonden waren voor ons erg nuttig, en hebben 
aardig wat nieuwe inzichten opgeleverd. Na de zomer gaan 
we de onderwerpen verder uitwerken en gaan we met de 
nieuwe vrijwilligers om de tafel om concrete verbeterplannen 
te maken. Daarbij zullen we zeker ook gebruik maken van de 
kennis van het landelijk bureau, want bovengenoemde 

onderwerpen zijn natuurlijk niet specifiek voor Eindhoven. 

“Vaak komt het voor dat fietsers verrast worden door tijdelijke of permanente oplossingen die worden gekozen” 
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Maaibeleid voor de bermen. Niet zó, maar zo. 
Heerlijk, die lange avonden waarop je na het werk nog even de 
fiets kunt pakken, om met een grote omweg op een terras neer 
te strijken. En onderweg te genieten van de wilde bermbloemen. 
Helaas schuilt in overgroeide fietspaden een gevaarlijk beestje: 
de teek. Deze minuscule beestjes houden zich niet alleen graag 
op in bossen, maar ook steeds vaker in tuinen, korte en lange 
grassen en overhangende halmen. Een besmetting met de ziekte 
van Lyme ligt dan ook op de loer. Iedereen die in zijn of haar 
omgeving mensen kent met deze ziekte weet dat de schade 
ernstig en permanent kan zijn. 
Ik heb daarom onlangs bij de gemeente een vraag geplaatst 
betreffende het maaibeleid van de bermen. Met het verzoek om 
deze vaker te maaien, volgens het principe ‘de eerste strook 
berm kort’. Mijn melding via eindhoven.nl/buitenbeter werd 
zoals altijd zeer snel beantwoord.  
 
De toelichting van de gemeente luidt als volgt: 
De aannemer maait lang grasgebieden zoals we dat met hem hebben 
afgesproken. Hierin worden de eerste meters langs fietspaden en 
wegen in bepaalde uitvoeringsperiodes extra gemaaid. Dit om o.a. uw 
aangegeven probleem met teken te voorkomen. Mocht u een 
specifieke locatie hebben waar dit (nog) niet gebeurd is, dan horen we 
het graag en bespreken we dit met onze aannemer. 

 

De proef op de som genomen leert dat na een melding over 
een specifieke locatie er inderdaad snel gesnoeid wordt. Dus: 
ga of blijf melding maken van overgroeide fietspaden om zo 
het gevaar op Lyme drastisch te verminderen. 
Hopelijk gaat het maaibeleid van de gemeente Eindhoven 
landelijke navolging krijgen. 

 

 
Niet Zo 

(Advertentie) 

Maar zo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
P a u l  K l o e t  

Berichten uit Helmond 
 

Ambitieakkoord Gemeente Helmond 
Begin juni heeft de nieuwe coalitie het Ambitieakkoord Gemeente 
Helmond gepresenteerd. Geen dichtgetimmerd programma, maar 
wel richtinggevend.  
Uiteraard waren wij erg benieuwd naar de ideeën op het gebied van 
verkeer en in het bijzonder naar die over fietsverkeer. Wij kunnen 
niet ontevreden zijn, want de fiets(er) wordt “ruim en vrij baan” 
gegeven via een goed netwerk van veilige en toegankelijke fietspaden 
en stallingen. Het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers 
en voetgangers staat hoog op het prioriteitenlijstje. Daarbij past het 
voornemen om in alle wijken de maximumsnelheid te verlagen naar 
30 kilometer per uur. Er ligt voor ons de opgave de gemeente te 
bewegen op alle wegen en straten, waar fietsers gebruik moeten 
maken van de hoofdrijbaan die maximum snelheid in te voeren.  
Wij krijgen ook te maken met een nieuwe wethouder en wel Arno 
Bonte, die de portefeuille Duurzaamheid, Klimaatadaptie en 
Mobiliteit voor zijn rekening neemt. Vanaf 2006 was hij raadslid in 
Rotterdam en de afgelopen 4 jaar wethouder. Ook daar was hij actief 
op deze beleidsterreinen. Een van zijn verdiensten als raadslid was, 
dat hij er voor gezorgd heeft, dat in Rotterdam het budget voor 
fietsvoorzieningen verruimd werd. Dat belooft dus wat. 
 

Stationsfietsenstalling 
Wethouder Bonte kan -wat ons betreft- direct met een lastige 
situatie aan de slag en wel de problematiek van het stallen van fietsen 
bij het Helmondse hoofdstation.  
Sinds dit voorjaar is Prorail verantwoordelijk de fietsenstalling bij het 
station.  
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Met je OV-chipkaart krijg je toegang tot de stalling (wat als je 
een ander reisbiljet hebt?). Een dag stallen is gratis; voor 
meer dagen moet je betalen.  
Betalen voor het stallen van je fiets in een bewaakte stalling 
zijn we in Helmond al jaren niet meer gewend. Daarom en 
vanwege de beperkte toegangscapaciteit van de stalling (één 
poortje) zoekt een deel van de fietsers een gratis 
stallingsplaats in de omgeving van het station; die zijn er niet 
dus wordt de fiets ergens in de openbare ruimte neergezet. 
Doen ze dat op het Stationsplein dan wordt de fiets door de 
gemeente verwijderd en kan tegen betaling elders opgehaald 
worden. Daar is uiteraard niemand blij mee. 
Wij hebben de gemeente per brief gevraagd of er iets aan 
deze zeer onbevredigende situatie gedaan kan worden. 
Naar onze mening zijn er verschillende oplossingen te 
bedenken voor de ontstane situatie, zoals bijvoorbeeld: 

1. Het stallingsregime zou aangepast kunnen worden; 

2. Er komt een extra ingang; 

3. De gemeente neemt de exploitatie over; 

4. De stalling wordt vergroot met een apart deel voor 
langstallers; 

5. De gemeente realiseert een onbewaakte fietsenstalling in 
de omgeving van het station (zoals de stallingen bij de 
voorstadsstations) en legaliseert daarmee gratis stallen in 
de openbare ruimte. 

Wij verwachten van wethouder Bonte, dat hij met een 
oplossing komt voor dit zeer onverkwikkelijke probleem.  
 

Enkele toegang tot de stalling Gratis stallen 
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bij Ommel. Tussen de Rijstdijk en de Oostappensedijk zijn twee 
opties voor een nieuw fietspad voorgesteld. Wij hebben een 
voorkeur voor de kortste, via of langs de onverharde Stuwweg. 
De beide opties in Ommel leveren elk veel problemen op. Wij 
hebben er voor gepleit bij de keuze vooral de verkeersveiligheid 
in het oog te houden. In Ommel kan aangesloten worden op het 
bestaande fietspad van Ommel naar Asten.  
Het klinkt allemaal goed, maar er is een groot, heel ander 
probleem: Veruit de meeste bestaande fietspaden zijn te smal! 
 

Verkeerslichten (of toch stoplichten?) 
“De gemeente Helmond wil het aantrekkelijker maken om de 
fiets te pakken en kijkt naar mogelijkheden om fietsgebruik te 
stimuleren. Het verkorten van de wachttijd voor een 
verkeerslicht is een van die mogelijkheden” (De Loop 12-8).  
Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn. Slecht werkende 
verkeerslichten vormen de grootste ergernis voor fietsers. 
De gemeente doet nu een proef met een camera, die verder van 
het kruispunt af  hangt met de bedoeling, dat fietsers eerder 
gedetecteerd worden en daardoor eerder groen krijgen. De 
camera staat opgesteld op de President Rooseveltlaan vanuit de 
richting Stiphout, gericht op het kruispunt met de Boerhaavelaan. 
Wij kennen dit kruispunt als een kruispunt, waar fietsers niet lang 
hoeven te wachten en vragen ons af of hier echt winst te behalen 
valt. Volgens ons hadden er logischer locaties bedacht kunnen 
worden, waar fietsers meestal wel lang moeten wachten, zoals 
bijvoorbeeld Molenstraat-Zuidende, Mierloseweg-Kromme 
Steenweg en Kanaaldijk ZW-Heeklaan.  
Tegelijk wijzen wij er op, dat wij in Helmond ook locaties kunnen 
aanwijzen, waar verkeerslichten opgeheven kunnen worden of 
vervangen door vluchtheuvels en rotondes. Dan is geen camera 
nodig en wordt de wachttijd nul. 
 

Verkeersexamens 
In de week van 16 tot en met 20 mei (en vanwege de regen op 20 mei 
ook nog op 9 juni) hebben ongeveer 1200 kinderen uit groep 7 hun 
praktische verkeersexamen gedaan. Voor zo ver wij hebben kunnen zien 
was er veel geoefend. Nu maar hopen, dat er het een en ander van het 
geleerde blijft hangen. Uiteindelijk doen we het toch om het verkeer 
veiliger te maken 

 
Fietsverbinding Helmond-Asten 
De gemeenten Helmond en Asten hebben ons als Fietsersbond 
uitgenodigd mee te denken over een vlotte fietsroute tussen het 
hoofdstation van Helmond en Asten via het Bedrijventerrein Zuidoost-
Brabant.  
Op donderdag 28 juli hebben we in een presentatie voor 
belanghebbenden onze mening mogen geven over de verschillende 
tracévoorstellen. 
Wij hebben aangegeven, dat onze voorkeur uitgaat naar een korte, 
snelle, maar ook en vooral verkeersveilige route met zo weinig mogelijk 
obstakels, zoals lastige kruisingen, verkeerslichten, grote 
hoogteverschillen e.d.  
Naar onze mening voldoet de bestaande fietsverbinding Helmond-Asten 
(via het BZOB!) daar al aardig aan. Hij is al grotendeels vrijliggend, zowel 
in Helmond als in Asten. In Helmond loopt onze voorkeursroute na de 
stationstunnel langs de Engelseweg, dan via de Verlengde Middendijk en 
de Breedijk naar het fietspad langs de Vlierdensedijk. Na het oversteken 
van de Vossenbeemd via de sluisweg naar het zuiden oostelijk langs de 
omgelegde Zuid-Willemsvaart, schuin links langs het sportpark 
Espendonk (halfverhard), via het Kloostereind door het fietstunneltje 
onder de Rochadeweg en het fietspad langs de Maisdijk en de Rijstdijk, 
dat vrij plotseling eindigt. Van daar tot de Oostappensedijk ligt geen 
fietspad. Vanaf de Oostappensedijk is er weer een vrijliggend fietspad tot 

          A n d r e i a  d a  S i l v a  

 

Als er op dit moment één heikel thema in de wereld van de fietsers is, 
dan is het wel de opmars van de e-bike. Verheerlijkt, verguisd, een 
oplossing en een nieuw probleem. Maar mits goed gebruikt, kan de 
elektrische fiets ook veel mensen uit de auto halen, zo stelden Samuel 
IJsselmuiden en Jodi Kooijman uit Den Bosch een paar jaar geleden 
vast. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studie en besloten samen 
een bedrijf te beginnen. Jodi was destijds een prof-mountainbiker en 
werd door het team van Samuel, dat bouwde aan een 
menskrachtaangedreven onderzeeër, overgehaald om als aandrijver 
naast Samuel te komen fietsen. Waar ze toen vochten om de snelste 
tijd, vechten ze nu samen onder de naam HeyFiets om bestaande 
fietsen om te bouwen naar een elektrische fiets. We spreken Samuel 
over het concept dat inmiddels Swugo heet. 

Hoe zijn Jodi en jij tot een samenwerking gekomen?  
“Ik heb een tijd lang bij een chemisch bedrijf gewerkt dat o.a 
materialen voor accu’s maakt. Jodi en ik raakten aan de praat 
over hoe we die accu’s beter konden maken. Stap 1 was de 
verschillende industrieën waar die accu’s gebruikt werden 
bestuderen. Deze accu’s worden in de fietsindustrie ook veel 
gebruikt, maar hebben vaak een levensduur van maximaal vijf 
jaar. Er wordt te weinig aandacht aan dit vervuilende probleem 
besteed, terwijl er zoveel spelers op die markt zijn. Veel van die 
accu’s zijn ook nog niet intelligent. Wij besloten dat op te 
pakken.”  
 
Wat bedoel je met ‘oppakken’?  
 

Swugo wil van elke stadsfiets een e-bike maken 
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 “Als je een slimme accu hebt die je kan repareren, plus door de 
software ook de ervaring van de gebruiker mee kan nemen – 
wat helpt met het optimaliseren van de accu – kun je de 
levensduur van een fiets verlengen. Hierdoor wordt het voor 
velen ook aantrekkelijker om van hun fiets een elektrische fiets 
te maken zonder dat ze een geheel nieuwe fiets hoeven aan te 
schaffen, en hun huidige fiets op de vuilnisbelt belandt.”  
 
Hoe kunnen mensen hun fiets door jullie laten 
ombouwen tot een elektrische fiets?  

Je benoemde zelf al diefstal van elektrische fietsen. De 
accu’s worden ook vaak gestolen. Hoe gaan jullie dat 
probleem tegen?  
“Onze accu’s moeten geactiveerd worden door de gebruiker. Dus 
als iemand al een accu wil stelen, dan heeft die persoon er nog 
steeds niks aan. Je kan de activatie overdragen aan iemand die je 
vertrouwt, maar daar houdt het ook op. We zijn er ons van 
bewust dat dieven steeds slimmer worden en apparaten 
ontwikkelen waarmee ze een code kunnen decoderen, maar wij 
zijn ook slim en zullen het systeem steeds blijven aanpassen om het 

“Het idee is dat je naar 
een fietsenmaker gaat 
die jouw fiets 
ombouwt tot een 
elektrische fiets. Dit 
wordt gedaan door 
een nieuw voorwiel te 
plaatsen met een 
krachtige 
elektromotor en een 
oplaadbare accu ter 
grootte van een 
waterflesje. Je hebt de 
accu in bruikleen. De 
kosten van onze 
service hebben we nu 
berekend op 25 euro 
per maand. Je kunt het 
abonnement 
maandelijks opzeggen. 
Er zijn nu drie 
fietsendealers waar we 
onze proef hebben 
lopen. Zij zitten in 
Utrecht, Delft en 
Rotterdam. In totaal 
hebben we veertig 
proefaccu’s gebouwd. 
Deze zijn allemaal al 

om goed met hun fiets om te gaan ligt bij hen. De accu is zo klein 
dat deze ook makkelijk voor de gebruiker in een tas mee te nemen 
is. Aan ons is het om ervoor te zorgen dat de accu altijd werkt, dat 
is een garantie die we bieden. Als de accu’s niet meer ingezet 
kunnen worden voor de fietsen, zullen wij ervoor zorgen dat ze 
een herbestemming krijgen zodat waardevolle grondstoffen niet op 
de vuilnisbelt belanden.”  
 
Wat is het plan voor de komende tijd?  
“Het primaire doel op korte termijn is zoveel accu’s maken dat er 
veel ‘nieuwe’ e-bikes kunnen gaan rondrijden. We zijn ervan 
overtuigd dat een elektrische fiets verreweg de leukste en meest 
efficiënte manier is van jezelf verplaatsen. Het recyclegedeelte is 
ook een belangrijk deel van wat we doen. We zullen eigenaar 
blijven van de accu’s, en kijken of we nog andere dingen er mee 
kunnen doen. Bijvoorbeeld een platform creëren voor ontwerpers 
die ze willen gebruiken door middel van een update voor een 
andere toepassing.”  
  

verhuurd.”  
 
Waarom willen jullie zo graag dat mensen elektrisch 
gaan fietsen?  
“In grote steden ontstaan er regelmatig verkeersinfarcten omdat 
mensen vaak toch nog de auto pakken. Nu zijn er in die steden 
vaak ook duurzamere oplossingen zoals deelauto’s, maar 
daarmee heb je het verkeersinfarct nog niet opgelost. Daarnaast 
willen we ook graag kijken naar de efficiëntie van het materiaal. 
Als je een gemiddelde Tesla neemt; met de hoeveelheid energie 
die de accu’s in een Tesla verbruiken, kun je honderdvijftig 
elektrische fietsen laten rijden. Een ander veelgehoord probleem 
is dat mensen die al wel een elektrische fiets hebben, doordat ze 
bang zijn dat deze gestolen worden, ze thuislaten als ze voor 
langere tijd de stad ingaan. Wij willen dus een duurzame 
oplossing aanbieden die toegankelijk én gezond is. Zolang het 
een stadsfiets is, ongeacht of er versnellingen op zitten, kan deze 
omgebouwd worden tot een elektrische fiets.”   
 

hen onmogelijk te 
maken. Als het toch 
gebeurt delen we het 
risico met de 
gebruiker.”  
“We verwachten dat de 
gebruikers van onze 
accu’s ook voorzichtig 
om zullen gaan met de 
fietsen. De wildgroei 
van Swapfietsen en 
deelscooters wordt 
door de bedrijven ook 
gedeeltelijk in de hand 
gewerkt. Gebruikers 
van die diensten voelen 
zich niet 
verantwoordelijk voor 
de producten die ze 
gebruiken. Het is niet 
hun eigendom en wordt 
toch wel gerepareerd. 
Wij sluiten een 
overeenkomst, een 
samenwerking met de 
fietsgebruiker om het 
voor hen makkelijker te 
maken. De 
verantwoordelijkheid 

Samuel IJsselmuiden en Jodi Kooijman met hun Swugo 
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In de Telegraaf en het Eindhovens Dagblad stond onlangs  
(17 augustus) te lezen: 
 
"Met een kleine aanpassing gaat je e-bike bijna twee keer zo snel. 
Officieel mag het nog, maar fietsenmakers zeggen nu al massaal 
‘nee’ als ze gevraagd wordt een elektrische fiets op te voeren. 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil een verbod. Je hoeft er niet 
handig voor te zijn en duur is het ook al niet. Het opvoeren van 
een e-bike is oersimpel. Op internet wordt levendig gehandeld in 
doe-het-zelf-setjes. In de meeste gevallen heb je er niet eens 

e-Bike wordt Speedpedelec maar niet heus 

regelmatig te vinden op het prachtige fietspad langs het 
Eindhovensch Kanaal en daar mogen geen brommers komen, wel 
snorfietsen. Maar ik heb nog liever een brommer dan zo'n 
opgevoerde snorfiets, want de brommer hoor je tenminste nog 
aankomen. Ik ben een redelijk getrainde toerfietser en rijdt 
regelmatig harder dan 35 km/uur en dan is het toch wel apart als je 
bijna onhoorbaar wordt ingehaald door een veel snellere e-biker 
zonder helm. Vooral in de ochtend- en avondspits komt dat toch 
best wel vaak voor. Een verbod op de verkoop van de opvoersetjes 
gaat volgens mij maar weinig helpen, want de setjes die al zijn 

 

Opvoersetje 
 

Het bord bij een zogenoemd ‘onverplicht fietspad’ 
 

gereedschap voor nodig. En dan haalt je 
e-bike plots met gemak 45 kilometer per 
uur in plaats van de wettelijk toegestane 
25. De handeling is op zichzelf legaal. 
Maar... na het opvoeren mag een e-bike 
de openbare weg niet meer op. 
Consumenten nemen het risico omdat 
de pakkans bijzonder klein is. Ze zien in 
zo’n opgevoerde fiets een aantrekkelijk 
(lees: veel goedkoper) alternatief voor een speed pedelec, waar 
wél een helm-, verzekerings- en kentekenplicht voor geldt. VVN 
pleit ondertussen voor een verbod op jakkerende e-bikes. Niet 
alleen voor het opvoeren, maar ook het verkopen van 
opvoersetjes. Vorige maand nam de Tweede Kamer al een CDA-
motie met ongeveer dezelfde strekking aan. Een VVN-
woordvoerder spreekt van ‘levensgevaarlijke situaties’ als fietsers 
plots met 45 per uur voorbijsnellen." 
 
Ik heb van de Fietsersbond nog geen reactie gehoord maar ik ben 
het helemaal eens met de collega's van VVN. Zelf ben ik 

speedpedelec. Langs het Eindhovensch Kanaal is het nog lekker 
breed maar op veel paden van het fietsroutenetwerk past het maar 
net. En dan is zo'n veel te snelle e-bike geen welkome gast. Wel 
welkom daar zijn natuurlijk de gewone e-bikes, die zie ik in steeds 
grotere aantallen en daar ben ik blij om, want de mensen die ik zie 
zijn duidelijk aan het genieten en ik denk (hoor wie het zegt als 70-
jarige!) dat veel van die mensen zonder e-bike simpelweg 
thuisgebleven waren. Ik zie ook dat die mensen soms best wel 
gevaarlijk rijden. Ik ga me dan ook door fietsersbond laten opleiden 
tot fiets- en e-bike-instructeur en ik hoop dan dat het weer een 
beetje veiliger door wordt. 

verkocht blijven gewoon bestaan - en 
anders koop je zo'n setje onbelemmerd 
via het internet. Wat veel beter helpt is 
natuurlijk snelheidscontroles door onze 
politie. Het hardrijden komt zo vaak voor 
dat het echt wel de moeite waard is. 
Nog ergerlijker is het als je op een 
onverplicht fietspad rijdt en je wordt 
ingehaald door zo'n net-niet 

(Advertentie) 
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SCHADEMELDINGEN FIETSPADEN 
Schademelding kan ook via Meldpunt 
Fietsersbond:  
www. meldpunt.fietsersbond.nl 

Asten 
Asten, Heusden, Ommel 
0493-671212 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. asten.nl  

Bergeijk 
Bergeijk, Luijksgestel, Riethoven, Walik, 
Weebosch, Westerhoven 

0497-551480 Meld- en herstellijn, Hr. Ferry 
Janssen 

Via Internet: www. bergeijk.nl  

Best 
0499-360360 Algemene Klachtenlijn 
Via Internet: www. gemeentebest.nl  

Bladel 
Bladel, Casteren, Dalem, Hapert,  
Hoogeloon, Netersel 

0497-361661, Wegbeheerder Hr. Vennix. 
Via Internet: www. bladel.nl 

Cranendonck 
Budel, Budel-Dorpplein, Budel-Schoot, 
Gastel, Maarheeze, Soerendonk 

0495-431222 of 140495 
Via Internet: www. cranendonck.nl 

Deurne 
Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant, 
Vlierden 

0493-387711 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. deurne.nl  

Eersel 
Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel,  
Vessem, Wintelre 

0497-531300 Telefooncentrale 
Via Internet: www. eersel.nl  

Eindhoven 
Centrale klachtennummer 14040 
Via Internet: www. eindhoven.nl 
Of BuitenBeter app 

Geldrop – Mierlo  
Centrale klachtennummer 14040 
Via Internet: www. geldrop-mierlo.nl 

Gemert – Bakel  
Bakel, De Mortel, De Rips, Elsendorp, 
Gemert, Handel, Milheeze 

0492-378500 Hr. T. van Gerven 
Via Internet: www. gemert-bakel.nl  

Heeze – Leende  
Heeze, Leende, Sterksel 
040-2241536 Hr. v. Meerwijk (voor 
veiligheid) en Hr. Welters (Beleid) 

Via Internet: www. heeze-leende.nl 

Helmond 
0492-587690 Klantencontactcentrum of 
140492 

Via Internet: www. helmond.nl 

Laarbeek 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, 
Mariahout 

0492-469700 Hr. Leduc of Hans Kuijpers 
Via Internet: www. laarbeek.nl 

Nuenen 
040-2631699 Meldpunt 
Via Internet: www. nuenen.nl 

Oirschot 
Oirschot, Oost- West- en Middelbeers, 
Spoordonk 

0499-583333 Hr. Verouden 
Via Internet: www. oirschot.nl 

Reusel – De Mierden  
Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde, Reusel 
0497-650650 Afd. Woonomgeving 
Via Internet: www. reuseldemierden.nl  

Someren 
Lierop, Someren, Someren-Eind, Someren-
Heide 

0493-494888 Telefooncentrale 
Via Internet: www. someren.nl  

Son en Breugel 
0499-491491 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. sonenbreugel.nl 

Valkenswaard 
Dommelen, Valkenswaard 
040-2083444 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. valkenswaard.nl 

Veldhoven 
Oerle, Veldhoven 
040-2584444 Telefooncentrale of 14040 
Via Internet: www. veldhoven.nl  

Waalre 
Aalst, Waalre 
040-2282500 Klantencontactcentrum 
Via Internet: www. waalre.nl  
 

BEWAAKTE FIETSENSTALLINGEN 

Best 
Fietsenstalling NS Station, gratis 

 ma t/m vrij: 06.00 – 20.15 uur 
In het weekend gesloten. Naast de bewaakte 
stalling is er een weekend- en nachtstalling. 

Eindhoven – Gratis bewaakte fietsen-
stallingen 
18 Septemberplein 

 ma t/m za: 7.00 – 23.30 uur 

 zondag: 11.00 – 23.30 uur 

 Openingstijden bij evenementen worden 
bij de stalling aangegeven 

Heuvelgalerie 

 ma t/m do: 08.00 – 22.30 uur 

 vrijdag & zaterdag: 08.00 – 4.30 uur 

 zondag: 11.00 – 22.30 uur 

 Openingstijden bij evenementen worden 
bij de stalling aangegeven 

Winkelcentrum Woensel 

 ma t/m do: 08.00 – 19.00 uur 

 vrijdag: 08.00 – 21.30 uur 

 zaterdag: 08.00 – 18.00 uur 

 koopzondag: 11.00 – 18.00 uur 

 Openingstijden bij evenementen worden 
bij de stalling aangegeven 

Ir. Ottenbad / Sportcomplex Eindhoven 
Noord 

 ma t/m vrij: 06.45 – 22.30 uur 

 zaterdag: 08.15 – 17.30 uur 

 zondag: 09.45 – 17.30 uur 

Parkeerplaats Genneperparken (tussen 
ijssportcentrum en de Tongelreep) 

 ma t/m vrij: 08.15 – 22.30 uur 

 za en zo: 09.30 – 18.15 uur 

Eindhoven – Bewaakte fietsenstallingen 
tegen betaling 
NS-station, zuidzijde (Stationsplein) 

 Kwartier voor de eerste trein tot  
een kwartier na de laatste trein tijdens 
reguliere dienstregeling. (Niet geopend 
tijdens nachtnet-dienstregeling.) 

NS-station, noordzijde (Neckerspoel) 

 ma t/m vrij: 6.30 – 20.00 uur 
Voor tarieven zie: www. ns.nl  

Helmond ** 
Speelhuisplein 

 ma: 10.30 – 18.30 uur 

 di t/m do: 08.15 – 18.30 uur 

 vrij: 08.15 – 21.30 uur 

 za: 08.15 – 18.00 uur 

Doorneind 

 ma t/m wo: 07.30 – 21.00 uur 

 do t/m vrij: 07.30 – 22.00 uur 

 za: 07.30 – 18.00 uur 

Kasteel Traverse 

 ma: 10.30 – 18.30 uur 

 di t/m do: 08.15 – 18.30 uur 

 vrij: 08.15 – 21.30 uur 

 za: 08.15 – 18.00 uur 
Van vrijdagavond 21.30 uur tot maan-
dagochtend 10.30 uur is de stalling vrij 
toegankelijk en is er alleen camerabewaking. 

Steenwegkwartier 

 7 dagen per week 24 uur per dag 
Alleen cameratoezicht. 

** Op koopzondagen zijn alle bovenstaande 
stallingen geopend van 11.00 – 18.00 uur 

Fietsenstalling NS Helmond Centraal 

 Kwartier voor de eerste trein tot  
een kwartier na de laatste trein tijdens 
reguliere dienstregeling. (Niet geopend 
tijdens nachtnet-dienstregeling.) 

Voor tarieven zie: www. ns.nl  

 

 
 
 
RECREATIE EN OVERIGE ADRESSEN 
Stichting Landelijk Fietsplatform 
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort 
033-4653656 
Website: fietsplatform.nl 
E-mail: info@ fietsplatform.nl 

Stichting Vrienden op de fiets 
Postbus 7471, 2701 AL Zoetermeer 
079-3238556 
Website: www. vriendenopdefiets.nl  
E-mail: administratie@ vriendenopdefiets.nl  

Nederlandse Spoorwegen Regio Zuid 
Gebouw Noordzicht 
Neckerspoel 22, 5611 AD Eindhoven 
Website: www. ns.nl  
E-mail: via de virtuele medewerker 
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9292 Reisinformatiegroep bv. 
Postbus 19319, 3501 DH Utrecht 
Website: www. 9292.nl  
E-mail: via de website 

ROVER 
Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort 
033 4220450 
Website: www. rover.nl  
Klachten via de website 

Programma bureau Brabant Veiliger, 
Veiligheid in Brabant, 
Postbus 90151, 5200 MC Den Bosch 
Website: www. brabant.nl/subsites/ 
brabant-veiliger.aspx 

E-Mail: veiligheid@ brabant.nl  

Ezine Nieuwsbrief ‘Verkeersveilig’ 
Redactie: Marion van den Moosdijk 
E-mail: mexin@ iae.nl 

SWOV (St. Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid) 

Postbus 1090, 2260 BB Leidschendam 
Website: www. swov.nl  
E-mail: info@ swov.nl 

CROW, adviesbureau 
Postbus 37, 6710 BA Ede 
Website: www. crow.nl  
E-Mail: klantenservice@ crow.nl 

Veilig Verkeer Nederland 
Postbus 66, 3800 AB Amersfoort 
088-5248800 
Website: www. veiligverkeernederland.nl  
E-mail: info@ vvn.nl 

Veilig Verkeer Nederland 
Regio Zuid (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland) 
Beekstraat 546001 GJ Weert 
088- 524 88 50 
E-mail: steunpuntzuid@vvn.nl 

Vrienden van de Voetveren 
Veulenkamp 2, 3848 BG Harderwijk 
Website: www. voetveren.nl  
E-mail: info@ voetveren.nl 
 

SCHADEMELDING FIETSBEWEGWIJZERING 

Het centrale meldpunt voor fietsknooppuntenborden en LF-routeborden is: www. bordjeweg.nl. 
Dit is het meldpunt van Nederland Fietsland en is ook bereikbaar via een link op de site 
www. nederlandfietsland.nl of rechtstreeks via http ://meldsysteem.nederlandfietsland.nl. 
Je komt in beide gevallen op hetzelfde meldpunt uit.  

Bordjes Rondje Eindhoven: info@ ronnico.nl 

Overige bewegwijzering: www.  bewegwijzeringsdienst.nl/schade-melden  

 

INTERNETADRESSEN 

Fietsersbond: www. fietsersbond.nl  

Fietsersbond Noord-Brabant: 
https://noordbrabant.fietsersbond.nl 

Fietsersbond Fietsrouteplanner: www. 

routeplanner.fietsersbond.nl  

Fiets Startpagina: www. fietsstartpagina.nl  

ANWB Fietsweerbericht: www. 

anwb.nl/fietsen/fietsweerbericht/fietsweer-
bericht,/index.html 

NS fiets: www. nsfiets.nl 

 

Correcties of aanvullingen kunnen 
gemeld worden aan Bart Brouwers 
ventielredactie@ gmail.com 

CONTACTPERSONEN 

Asten 
Vacature 

Best 
Hetty Otten 
0499-374356 
ottrans@ iae.nl 

Bladel 
Vacature 

Cranendonck  
G. Vlassak,  
0495-493687 
gvlassak@ kpnmail.nl 

Deurne 
Michel Lintermans,  
0493-312520, 
m.lintermans@upcmail.nl 

Eersel 
Tom Verspaandonk 
0497-514736 
t.c.verspaandonk@hccnet.nl 

Gemert-Bakel 
Dies van Soelen 
06-24581030 
diesvsoelen@hotmail.com 

Organisatie  van de  Regio 
REGIOBESTUUR 

Voorzitter: 
Annemie Driessen 
Eindhoven 
06-38783314 
fbannemie@ hotmail.com 

Secretaris: 
Hans Freriks  
Eindhoven 
06-44502653  
zuidoostbrabant@fietsers-
bond.nl 

Penningmeester: 
Frank Meertens  
Son en Breugel  
06-12062177 
frankmeertens@kpnmail.nl  

Bestuurslid: 
Dick Verhaart 
Eindhoven 
06-81109258 
dickverhaart@gmail.com 

ONDERAFDELINGEN 

Eindhoven 
Pieter Nuiten 
06-51758275 
eindhoven@ fietsersbond.nl  
eindhoven.fietsersbond.nl  

Geldrop – Mierlo 

Rob van Stratum 
06-24506341 
robvanstratum@gmail.com 

Heeze – Leende 
Arnold Niessen 
040-2240064 
heeze@ fietsersbond.nl 

Helmond  
Wim Raaijmakers 
0492-541622 
helmond@ fietsersbond.nl 

Nuenen 
Marten Sikkens 
06-26832435 
nuenen@ fietsersbond.nl 

Valkenswaard 
Mark Somers  
valkenswaard@fietsersbond.nl 

Waalre 
Michael Janssen  
06-28893781 
mchl.jnssn@gmail.com 

Laarbeek 

Rini Daniëls 
0492 382340 

rinidaniels@onsbrabantnet.nl 

Oirschot 
Vacature 

Reusel-DeMierden 
Vacature 

Someren 
Vacature 

Son en Breugel 
Frank Meertens 
06-12062177 
frankmeertens@kpnmail.nl  

Veldhoven 
Willem de Bruijn 
06-53944769 
Willem.debruijn@xs4all.nl 

INTERNETADRESSEN 

Regio: http://zuidoostbrabant. 
fietsersbond.nl  
Eindhoven: http://eindhoven. 
fietsersbond.nl 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Colofon 

Ventiel is een uitgave van de Fietsersbond, afdeling 
Zuidoost-Brabant en verschijnt vier keer per jaar 

Ledenadministratie  
(abonnementen, adreswijzigingen e.d.)  
Fietsersbond, Nicolaas Beetstraat 2a,  
3511HE Utrecht 
tel. 030-2918171 
www.fietsersbond.nl/contact 

Redactieadres 
Bart Brouwers 
ventielredactie@gmail.com 

Redactie en vormgeving 
Bart Brouwers, Jim Bullock,  
Paul Stege   

Fotografie 
Bart Brouwers, bestuur Fietsersbond Zuid-Oost 
Brabant, Paul Kloet, Rob van Stratum, Swugo  

Coördinatie verspreiding 
René van de Laar en Annemie Driessen 
Tel.Annemie 06-38783314 tel.René 06-30313981 
of e-mail renemvandelaar@outlook.com 

Kopij en illustraties 

Het volgende nummer van Ventiel ver-
schijnt in december 2022. Kopij graag vóór 
1november naar het redactieadres sturen. 
Foto’s en andere leuke, toepasselijke 
illustraties zijn evenzeer welkom!  
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten. 

Bericht voor bezorgers 
De volgende Ventielen worden in het begin 
van de maand december bij de bezorgers 
afgeleverd. Als u niet in staat bent ze 
binnen korte termijn rond te brengen, 
neem contact op met René van de Laar,  
tel. 06-30313981 
of e-mail renemvandelaar@outlook.com.  

Adverteerders 
Landschap Reisboekwinkel, Eindhoven 

Eugène Piters Wijnen, Eindhoven 

Richard Maas Tweewielers, Eindhoven 

Hut van Mie Pils, Aalst-Waalre 

Eetcafé Zomerhof, Valkenswaard 

Heerings tweewielercentrum, Eindhoven 

Velorent fietsverhuur, Eindhoven 

Verzorging drukwerk  
Vane Druk, Helmond  

Oplage: 1330 

Ventielekes 
Ventielekes van leden die 
betrekking hebben op alles 
wat met fietsen te maken 
heeft, zijn gratis. 

Voor zakelijke Ventielekes is 
het tarief € 3,- per kolomregel 
(ca. 60 tekens),  
over te maken op rekeningnr. 
NL32 TRIO 0197 9626 88 van 
de Fietsersbond, onder 
vermelding van ’Ventieleke’. 

Stuur uw Ventieleke naar het 
redactieadres.  

 

Advertenties 

Kosten van een advertentie: 

 per per 
blz. nummer jaar    l  
1/1 € 100,- € 280,- 
1/2 € 70,- € 200,- 
1/4   -  € 145,- 
1/8   -  € 90,- 
 


