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Knelpunten Notitie
Onlangs is door een afvaardiging , Elsa Loosjes en Frank Bron  van de Werkgroep
Knelpunten een Powerpoint Presentatie (Let op: dit is een link naar Dropbox) over
“Enkele knelpunten voor fietsers in de gemeente Ede” besproken met
verkeersambtenaren van de gemeente Ede. Het was een plezierig en goed overleg en
we hopen dat binnen afzienbare de resultaten van het overleg zichtbaar zijn. Zodat we
kunnen ervaren dat het voor de fietser weer een stukje veiliger geworden is.
We willen graag dat permanent aandacht wordt geschonken aan de veiligheid en daarbij
hebben we u hulp nodig. Mocht u constateren dat er  onveilig locaties  voor de fietsers
zijn
meld het Meldpunt van de Fietsersbond. Dan komt deze melding dadelijk bij de
gemeente terecht en wordt de melding door ons gemonitord.

Graag assistentie bij
verlichtingsacties
Achterop de Edese Fietsbel kun je lezen
dat wij reparatie-acties voor
fietsverlichting uitvoeren in Bennekom,
Ede, Ederveen, Otterlo en Lunteren. Wij
hebben echt nog behoefte aan enkele
gastheren of gastvrouwen die op een
deel van de dag de bezoekers die zich
melden met fietsen met defecte
verlichting, opvangen en hen onder
andere laten zien wat de Fietsersbond

Uitgaanspubliek zonder
licht
Uitgaanspubliek blijkt het niet zo nauw te
nemen met de verplichting om
fietsverlichting te voeren. Slechts 59%
van deze doelgroep heeft functionerende
fietsverlichting. Om zoveel mogelijk
fietsers verlicht te krijgen adviseert de
Fietsersbond alle horeca in Nederland
om fietslampjes aan te bieden aan het
uitgaanspubliek. Een goed moment om
nu op de horeca af te stappen! Het begin

https://www.dropbox.com/s/3l3ywoexso0rqew/PP%20knelpunten%2C%20sept.%202015.pptx?dl=0
http://meldpunt.fietsersbond.nl/?gclid=Cj0KEQjwtO2wBRCu0d2dkvjVi5cBEiQAMEIVGebRpZY4UbEx-8tceF7aKQyBb_TG-PUNVpnL18ZI8ckaAi0P8P8HAQ


allemaal doet. Voorlichtingsmateriaal en
een gezellige sfeer zijn aanwezig. Je kunt
je opgeven (graag) bij
ede@fietsersbond.nl of telefonisch: 0318-
614504 of 0318-651350. Wil je een keer
proberen mee te helpen met het
repareren van verlichting: ook daarvoor
kun je uiteraard bellen of mailen.

is er maar we hopen dat nog veel horeca
onze actie zullen omarmen.
Hoe werkt het:
Aan jullie vragen we dan ook om café's,
restaurants, of avondwinkels in jullie regio
te benaderen met de vraag of zij
fietslampjes willen verkopen. De in- en
verkoop van lampjes moeten zij zelf
doen, maar je kunt ze wel natuurlijk
verwijzen naar goede adressen etc. En
bied hen onze sticker Fietslichtpunt aan,
die bestelt kan worden via
verlichting@fietsersbond.nl.

Meldpunt
De Fietsersbond heeft al jaren een meldpunt waar iedereen kan melden waar hij of zij
gevaarlijke of hinderlijke situaties tegenkomt. Als je inlogt op
www.fietsersbond.nl/meldpunt, en een adres of postcode invult van de te melden plaats,
kun je je klacht of opmerking een naam geven en er een toelichting aan toevoegen. De
melding wordt doorgegeven aan de wegbeheerder (gemeente, provincie, waterschap of
terreinbeheerder). Ook wordt hij doorgegeven aan een vertegenwoordiger van onze
Edese afdeling die in de gaten houdt wat er met de melding wordt gedaan. Maak er dus
gebruik van!

Nieuwe directeur
Saskia Kluit is door het bestuur van de Fietsersbond benoemd als nieuwe directeur. Zij
volgt in die functie Hugo van der Steenhoven op, die dit najaar de Fietsersbond verlaat.
De komende maanden draagt Hugo zijn taken over, tijdens de ledenraad van januari
neemt hij officieel afscheid.
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