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Beste leden,  

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2022. De eerste nieuwsbrief stond volledig in het teken van de 

Fietskieswijzer en het Fietsverkiezingsdebat in de Slinger. Zoals hieronder te zien was het een uiterst 

succesvolle avond, onder leiding van de gedreven gespreksleider Paul van Ruitenbeek. Hij wist de 

plaatselijke politiek uit te dagen tot uitgesproken reacties. Volgens de Fietsersbond is dit debat vast 

cruciaal geweest voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Houten.   

 

Bij de landelijke verkiezingen van de Fietsstad van het jaar is helaas dit jaar Houten niet in de prijzen 

gevallen. Houten mocht wel weer meedoen, want de landelijke Fietsersbond heeft meerdere 

categorieën samengesteld met meerdere winnaars. Zo zijn dit jaar 4 plaatsen als Fietsstad van het 

jaar 2022 aangewezen, te weten Alphen-Chaam, Gooise Meren, Schiermonnikoog en Zoetermeer.  

ONDERZOEK 

De gemeente Houten en Fietsersbond Houten zijn geïnteresseerd in de mening van de fietsende 

kinderen en hun ouders. In het kader van “Het Fietsende Schoolkind” gaat de afdeling Houten 

informatie verzamelen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Het verzamelen doen wij op een tweetal 

manieren.  

1. een enquête onder de kinderen en ouders, die via de school wordt verstrekt, 
2. een veldonderzoek bij de scholen in Houten, waarvoor wij tellers zoeken.  
 
Binnenkort zal er een link beschikbaar 
zijn, waar kinderen en ouders de 
enquête kunnen invullen. De gemeente 
Houten zal de link aan de school 
toesturen na de Mei-vakantie, en de 
ouders ontvangen de link dan via de 
school. Wij hopen dat de ouders de 
kinderen helpen bij het invullen. Het 
doel van het onderzoek is te kijken hoe 
veilig kinderen én ouders het fietsen in 
Houten vinden. Op welke leeftijd mogen 
kinderen zelfstandig naar school fietsen 
en wat is voor ouders de voornaamste 
reden om een kind zelfstandig naar 
school te laten fietsen? Het onderzoek 
kan ertoe bijdragen het fietsen in en 
rond Houten aangenamer en vooral 
veiliger te maken.  
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Voor het veldonderzoek zoeken wij tellers die de Fietsersbond Houten willen helpen. Eerst worden de 
kinderen geteld die met de auto komen en aan komen lopen. Wanneer de lessen gestart zijn worden 
alle fietsen op het schoolplein en de fietsenstalling geteld. Het tellen kan worden geregistreerd op een 
overzichtelijk telformulier, die beschikbaar wordt gesteld. Het is de bedoeling bij de ingang van 
basisscholen te tellen. Het streven is de telling bij alle 24 basisscholen in Houten uit te voeren, om een 
compleet beeld te krijgen van de fietsbewegingen in en rond Houten. Het tellen zal in de week van 9 
mei én in de week van 16 mei 2022 plaatsvinden. Het zal ongeveer een half uur duren per locatie en 
kan in de ochtend tussen 08.00 en 08.40 uur. Per school zijn meerdere tellers nodig, dus wil je met 
vrienden en familie tellen, dan komt dat goed uit! Het zal afhankelijk zijn van de school en 
aanmeldingen. 
 
Het onderzoek zal gecoördineerd worden door Cor van Angelen, lid van de Fietsersbond Houten. Wil 
je ons helpen met tellen, stuur dan een reactie voor 6 mei a.s. per mail naar Cor: angelen@xs4all.nl  
 
De Fietsersbond is heel blij met alle hulp bij dit onderzoek. Wij hopen op uw steun!  

 

Download nu ook de nieuwe Fietsersbond Routeplanner App! De beste fietsrouteplanner van 

Nederland kan je hier vinden!  
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