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Beste mEDEfietser, 
 
Het doel dat wij met de nieuwsbrief willen bereiken is een goede berichtgeving tussen u en de kerngroep. 
Samen met de De Edese Fietsbel (op papier) en de website, aangevuld met e-mail, telefoon en elkaar 
spreken, willen wij elkaar op de hoogte houden van wat er binnen de afdeling leeft. 
 
ATTENTIE, de nieuwsbrief binnenkort alleen DIGITAAL! 
U ontvangt de nieuwsbrief vanaf 1 januari 2015 alleen DIGITAAL. Dit keer nog niet? Stuur dan nu een e-mail 
naar ede@fietsersbond.nl. Heeft u geen computer, geen nood. Dan krijgt u de nieuwsbrief per post!. 
 

Fietsverlichtingsactie 2014 
De actie werd dit jaar gevoerd in Bennekom, Ede, 
Ederveen, Lunteren en Otterlo. Met in totaal 215 
‘klanten’ (resp. 71, 50, 21, 51, 22). Alles vond plaats 
in de week voor en in de week na  1 november, een 
periode waar de vroeg intredende duisternis al 
goed merkbaar is. Wij komen tot de conclusie dat 
een stand inrichten in de nabijheid van een school 
veel schoolgaande kinderen oplevert. Een stand op 
vertrouwde plekken in winkelcentra geeft een 
stabiel beeld te zien. Dit jaar mochten we een  lid 
verwelkomen dat voor de eerste keer meedeed. 
Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat  volgende 
acties in de buurt van scholen zouden moeten 
plaatsvinden (we richten ons dan meer op jonge 
mensen) en dat we de directies van de scholen er 
tijdig bij moeten betrekken. Mogelijk dat zij een 
actieprogramma (“Ik wil je zien. Veilig verlicht naar 
school”) op hun school kunnen inplannen. 

Leo Langeveld en Piet de Groot 
 

Meldpunt 
De Fietsersbond heeft het ‘Meldpunt’ voor 
onveilige fietssituaties beschikbaar. Op de website 
van de Fietsersbond (http://www.fietsersbond.nl) 
staat de button ‘Meldpunt’ 
Je komt als fietsers onderweg heel wat hindernissen 
en gevaarlijke situaties tegen: b.v. slecht wegdek, 
vervelende verkeerslichten of verkeerd geplaatste 
paaltjes. Via dit meldpunt geef je ze door. De 
melding gaat direct naar de beheerder van de weg. 
Wij als afdeling Ede kijken ook mee, we houden 
extra druk op de ketel. 

Er is in Ede een probleem met de 
afstemming met de gemeente, die op 
haar eigen website de mogelijkheid 
biedt meldingen te doen. Wij geven 
de voorkeur aan ons Meldpunt, de 
gemeente vooralsnog aan de eigen website. Er is 
overleg geweest over deze kwestie, naar een 
oplossing wordt gezocht. 
Heb je geen klacht, wel een goed idee? Ook dát kun 
je kwijt op ons Meldpunt. Dan moet je wel 
medestanders hebben. Ideeën gaan n.l. pas naar de 
wegbeheerder als 10 mensen het idee steunen. 
 

Inventarisatie ‘paaltjes’ in de gem. Ede 
Op verzoek van de gemeente heeft onze afdeling 
nagegaan waar voor gemotoriseerd verkeer 
versperringen zijn aangebracht die voor fietsers 
gemakkelijk te passeren zijn. Meestal zijn deze door 
het plaatsen van ‘paaltjes’ uitgevoerd. Sommige 
versperringen blijken niet (meer) nodig, enkele 
vormen voor fietsers (zeer) gevaarlijke obstakels. 
De oproep mee te helpen aan de inventarisatie 
heeft er toe geleid dat ca. 90 % van de gemeente 
Ede in kaart is gebracht. De overige 10% moet nog. 
Dat zijn o.a. de gebieden in Otterlo en Harskamp. 
Wij vragen u mee te helpen door een van deze 
gebieden voor uw rekening te nemen. Gerke 
Mekkes leidt het project en hoort graag wat u kunt 
doen (g.mekkes@upcmail.nl). 
Komt u een situatie tegen die volgens u aandacht 
nodig heeft, schroom niet een foto te maken en 
deze aan Gerke op te sturen. Vermeld wel even de 
plaats, de situatie, en waarom u vindt dat er 
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aandacht aan moet worden geschonken. Dat hoeft 
u niet alleen voor de ‘paaltjes’ doen, alle meldingen 
van fietsonveilige situaties zijn welkom (zie ook het 
artikel over Meldpunt). Redactie 
 

Verlichting op uw fiets op peil? (TIP) 
Is uw fietsverlichting in orde? Ja 
natuurlijk! Mogelijk is het zinvol 
even te kijken naar de test die 
‘TestKees’ van de fietsersbond heeft 
uitgevoerd. Veel verlichting op 
fietsen voldoet niet (meer) als je 
uitgaat van de fietser zelf. Bekend is 
dat sommigen meer licht nodig 
hebben om goed te kunnen zien. Sommige 
fietslampen zijn nooit aangepast en gebruiken 
verouderde lampjes. 
Kijk op http://www.fietsersbond.nl/ en zoek met 
‘dynamolampentest’. 
 

Vrijwilligerspool 
Begin dit jaar heeft de kerngroep een oproep 
gedaan en de leden gevraagd zich beschikbaar te 
stellen voor een kortdurende of eenmalige 
activiteit. Bijvoorbeeld meedoen aan de 
fietsverlichtingsactie, nakijken verkeersexamens op 
scholen (organisatie: VVN),wegbrengen van de 
nieuwsbrief enz. Elly Hoogteijling beheert deze pool 
en zet de deelnemers op acties in. 
In 2015 staat een flink aantal acties op de lijst 
waarvoor wij u nodig hebben! 
Heeft u tijd, kennis van een onderwerp dat binnen 
de Fietsersbond aan de orde komt en wilt u 
meedoen, meld dit bij Elly via ede@fietsersbond.nl. Kerngroep afd. Ede 

Elly Hoogteijling 
 

FIETSLICHTPARADE 2014 

Voor de tweede keer 
werd de parade op de 
Markt in Ede 
gehouden. Heel veel 
kinderen fietsten met 
hun rijk met lichtjes 
versierde fiets door het 
centrum van Ede én dwars door het gemeentehuis. 

Heel leuke creaties waren te bewonderen. Twee 
verlichte steltlopers, een fietsacrobaat, een 
onderdoorgang vol met rook (mist!) waar de 
jongeren doorheen moesten, een stand waar 
jongeren zelf ‘auto mochten rijden’ en op een 
beeldscherm konden ervaren wat het betekent een 
fietser zonder licht tegen te komen (dat was 
schrikken!!!). Daarna mochten zij nog een keer 
‘rijden’ om een fietser mét verlichting op de fiets 
tegen te komen. (Hé, wat een opluchting!) 
Ook de theatervoorstelling “Goed verlicht naar 
school” (zie hierna) werd nog eens gebracht. 
Geweldig om te zien allemaal. De bijdrage van onze 
afdeling bestond uit een opvallend ingerichte en 
verlichte stand waar bezoekers uitgelegd werd wie 
en wat de 
Fietsersbond is en 
doet. Én wat het 
belang is van een 
goede fietsverlichting 
(natuurlijk)! 
 
Een tweede bijdrage leverde de afdeling door de 
organisatie van de theatervoorstelling “Goed 
verlicht naar school” op zich te nemen. Op scholen 
in Otterlo, Rhenen en 2 x Lunteren werden 6 
voorstellingen gegeven. Ze werden met heel veel 
belangstelling bekeken. Zo wordt inhoud gegeven 
aan de doelstelling van de afdeling zich ook op 
jongeren te richten. Piet de Groot 
 

Tip tegen fietsdiefstal: fietsslot 
Zet je slot tussen ventiel en spaak. Ze kunnen de 
fiets dan moeilijk jatten zonder het ventiel te 
breken. Want ook fietsendieven houden niet van 
een lekke band. Ze breken de standaard af, zetten 
die tussen wiel en slot en breken het open. Zelfs 
dure sloten wip je op deze manier zo open: in 1 
minuut tot 10 minuten is het gepiept. 
 

Overleg met de wethouder 
Op 29 oktober hebben wij een bezoek gebracht aan 
wethouder Meijers. In de volgende nieuwsbrief 
staan we hier uitgebreid bij stil. 
 

AGENDA 
De afd. Ede heeft de komende maanden geen activiteiten in planning. Noteert u alvast de jaarvergadering: eind april. 
 

REAGEREN/CONTACT 
Wilt u op bovenstaande reageren? Heeft u een vraag of opmerking? Heeft u een idee of wens? Stuur uw 

reactie naar ede@fietsersbond.nl. De redactie zoekt een deskundige binnen de Fietsersbond die uw reactie 

beantwoordt. Binnen twee weken wordt of met u contact opgenomen of u ontvangt antwoord. 
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