
Motie ‘Versterking van het merk Fietsersbond’ 
(agendapunt 3) 
 
De ledenraad van de Fietsersbond in vergadering bijeen op 2 februari 2019, sprekende over 
Fietsvisie2040, 
 
Constaterende dat 
Fietvisie2040 veel nieuwe concepten presenteert zoals  
Fietsgeluk, Fietsfamilie, Fietsfamiliepad 
 
Fietsvisie2040 diverse nieuwe doelen wil opnemen zoals 
VN ‘s Duurzame Ontwikkelingsagenda, opkomen voor leefbaarheid en gezondheid, het 
voetgangersbelang, voor deelfietsen 
 
 
Overwegende dat 
De Fietsersbond opkomt voor het fietsbelang. De Fietsersbond dit doet door middel van 
beleidsbeïnvloeding bij (lokale) overheden.  
 
Het van belang is om te weten of middels deze nieuwe visie van de Fietsersbond de 
belangenbehartiging voor de fietser effectief versterkt zal worden of dat het afbreuk doet aan het 
merk Fietsersbond. 
 
 
Besluit 
De Fietsvisie nog niet vast te stellen, maar voorafgaand aan vaststelling van Fietsvisie2040 deze eerst 
voor te leggen aan mensen waarmee actieve leden dagelijks samenwerken (raadsleden, wethouders 
in den lande van diverse kleur) ter beoordeling van hoe deze visie en deze concepten overkomen op 
de buitenwereld. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Afdeling Haarlem en Regio, René Rood 
Afdeling Hengelo / Fb prov. Overijssel, Melis Jan Gilde 
Afdeling Haagse Regio, Frank Poppe 
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Advies van het Algemeen Bestuur aangaande Motie 6. ‘Versterking van het merk Fietsersbond’: Het bestuur adviseert 
deze motie deels af te wijzen en de visie wel vast te stellen. 
 
 
Toelichting: 
De visie is het resultaat van een intensief intern discussieproces. Uitstel van de besluitvorming belemmert de verdere 
ontwikkeling en vernieuwing van de Fietsersbond. Wij maken onze eigen agenda en doen niet wat overheden ons 
vertellen te doen. Er is daarbij onder de leden grote steun voor de toekomstvisie. Met de visie sluiten we bovendien 
aan op ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Zo sluit de visie aan op die van de ECF, die daarbij ook de VN-
duurzaamheidsdoelstellingen als kader heeft genomen, en op die van de Dutch Cycling Embassy. De VN-doelstellingen 
zijn ook een expliciet toetsingskader in de nieuwe collegeprogramma van Delft. En in de nieuwe fietsvisie die 
Rotterdam opstelt, gaat het over wat fietsen kan bijdragen aan een prettige stad en hoe iedereen daaraan kan 
deelnemen. 
 
Het bestuur wil wel actief met de visie de discussie aangaan met de stakeholders in onze omgeving. Bij de 
totstandkoming van de visie zijn overigens ook diverse stakeholders betrokken: Goudappel Coffeng, Urban Cycling 
Institute en Wandelnet. Het bestuur zegt daarom toe om nog in 2019 te onderzoeken hoe genoemde partijen tegen 
de visie aankijken, daarover uiterlijk op de ledenraad van januari 2020 naar de afdelingen terug te koppelen en zo 
nodig met aanpassingen op de fietsvisie te komen, indien zou blijken dat onze impact afneemt als gevolg van de visie. 
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