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Fietspaaltjes 
Een aantal vrijwilligers van onze afdeling heeft bijna alle fietspaaltjes in de gemeente geïnventariseerd. Deze 

inventarisatie kunt u terugzien op onze website: http://ede.fietsersbond.nl/digitale-nieuwsbrief-ede-06-2015. 

 

Onlangs is de inventarisatie naar de gemeente gezonden en we wachten op een reactie. 

 

 

Spoorzone West 
Op 11 maart is er een bijeenkomst geweest van de klankbordgroep. Aangekondigd werd dat de spoorwegovergang 

Hakselseweg binnenkort ook voor fietsers zou worden afgesloten. Die afsluiting is inmiddels een feit. Wij als 

Fietsersbond hebben nog een kritisch geluid laten horen, maar het projectteam was onverbiddelijk. Voor de 

veiligheid en beperking van overlast is het beter. De bouwwerkzaamheden voor de twee tunnels: een autotunnel op 

de plaats van de spoorwegovergang Hakselseweg en een fietstunnel halverwege deze overgang en de overgang 

Kerkweg hebben heel wat voeten in de aarde en zullen enkele verkeersmaatregelen tot gevolg hebben. Fietsers 

moeten in de komende anderhalf jaar de Keesomtunnel kiezen of de spoorwegovergang Kerkweg. 

 

 

 

 

 



Fietsverlichting actie 2015 
Ook dit jaar zijn er fietsverlichtingsacties in de gemeente Ede. Wij blijven het een goede positieve actie vinden: 

meehelpen aan de veiligheid van de fietsers en onszelf laten zien als Fietsersbond. Dit jaar gaat het wel op een 

andere manier. Wij varen nu mee onder de vlag van de gemeentelijke actie FietsLichtParade, waarin wij al eerder 

participeerden. Eind oktober is een hele Lichtweek gepland met de bedoeling om vooral in de buurt van scholen en 

winkelcentra een tent op te zetten om fietsverlichting te controleren en te repareren. Het bedrijf 5plus1 zorgt voor 

de stand, de vergunningen en het aanschrijven van scholen en fietsenmakers. Ook wordt aan de scholen een 

komische theatervoorstelling aangeboden, waarbij het hebben van een goede fietsverlichting benadrukt wordt. 

 

 

Oproep aan de leden 
Wat wij wel moeten regelen is de bemensing van de stands. Het gaat hier om diverse (alle?) dagdelen in de week van 

26 t/m 30 oktober, afhankelijk van de reacties van scholen en fietsenmakers. De bedoeling is dat er in elke stand een 

fietsenmaker uit de wijk is en minstens één reparateur van ons. Ook is het goed als een gastvrouw/heer aanwezig is 

bij de stand om alles in goede banen te leiden en informatie te geven over de Fietsersbond. Op vrijdagavond is de 

bekende FietsLichtParade op de markt in Ede, waarbij wij met een stand aanwezig zijn. Tenslotte willen wij graag op 

zaterdag voorafgaande aan de Lichtweek starten met een “gewone” Fietsverlichtingsactie op de bekende plek in 

Bennekom, waarvoor ook reparateurs en gastvrouwen/heren gevraagd worden. Vandaar deze oproep: bekijk wat 

jullie mogelijkheden zijn, meld dat alvast aan ons en noteer de data in de agenda. Wij kunnen het natuurlijk niet 

zonder onze leden! 

 

Aanmelden kan door te mailen naar: ede@fietsersbond.nl. 

 

 
 

 
Werkgroep Parklaan Anders (WPA) 
De afd. Ede van de FB maakt, met een tiental andere belangengroeperingen, deel uit van de Werkgroep Parklaan 

Anders (WPA), die is opgericht uit ongerustheid over het bestaande plan voor de Parklaan.. Dit plan is door de Raad 

van State afgekeurd, vanwege een procedurele fout. De gemeente moet nu dus een nieuw bestemmingsplan maken, 

maar wil, na herstel van die fout, ongeveer hetzelfde plan weer indienen. De WPA vindt dat er andere oplossingen 

denkbaar zijn, die minder ingrijpend en daardoor goedkoper zijn. 

Op blz. 43 van Ede Stad van 22 april staat een paginagrote advertentie van de WPA, waarin alternatieven voor de 



ingrijpende  gemeentelijke plannen worden aangegeven. 

Meer dan 1500 mensen hebben, digitaal of op papier, al hun handtekening onder de petitie gezet. 

Wil je de petitie ook tekenen, klik dan op deze link:  

www.gnmf.nl/parklaan 

  

voor inlichtingen: Iny Visser,  visal@hetnet.nl 

 

 

 

 

Jaarvergadering Fietsersbond, afdeling Ede 
Op 23 april hield de afdeling Ede haar jaarvergadering. Henk Andeweg van de Stichting Europafietsers hield een voor 

iedere fietser die er wel eens van droomt buiten Nederland te fietsen, een boeiende inleiding over Fietsvakanties in 

Europa. 

 

Aandachtspunten in de vergadering waren het verslag over 2014, de plannen voor 2015, de financiën en positie van 

onze landelijke organisatie. 

 

De Fietsersbond maakt een wat moeilijke tijd door doordat een belangrijke sponsor, Eneco, is weggevallen. Ook is er 

minder ondersteuning vanuit de overheid. Het belang van de Fietsersbond ligt in de plaatselijke afdelingen door de 

behartiging van de plaatselijk fietsersbelangen. De ondersteuning vanuit het landelijk bureau is daarbij onmisbaar. 

Hoe meer leden, hoe sterker de Fietsersbond. Als ieder lid eens een nieuw lid wierf! In 2015 besteden we hier in Ede 

weer aandacht aan het veilig fietsen met goede verlichting. Zie hiervoor het artikel daarover in deze nieuwsbrief. Aan 

de orde kwam ook de motie die is aangenomen in de gemeenteraad die moet bevorderen dat Ede meedoet aan de 

verkiezing van Fietsstad 2018. Voorgesteld is een lijst van fietsknelpunten in de gemeente Ede op te stellen. 

 

 

 

Duurzaam Ede 
 

Op 19 februari 2015 organiseerde het gemeentebestuur een bijeenkomst 'Naar een duurzaam Ede!'. Vragen die 

daarbij aan bod kwamen waren onder meer: 



Hoe kunnen we Ede duurzamer maken? 

Wat zou uw bijdrage kunnen zijn aan een duurzamer Ede? 

De kerngroepleden Elly Hoogteijling en Gerke Mekkes hebben deze bijenkomst bijgewoond omdat de gemeente zich 

wil profileren als groene fietsgemeente.  Meer hierover kunt u lezen in de startnotitie Duurzaam Ede 
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