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Nieuwsbrief 

Fietsersbond, afd. Ede 
 
Secretariaat: 
ede@fietsersbond.nl 
Adres: Obrechtlaan 25, 
6711 EK EDE 
 
Website: 
http://ede.fietsersbond.nl/ 

 
Beste mEDEfietser, 
 
Het doel van de nieuwsbrief 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 onze afdeling van de Fietsersbond leeft en speelt. 
U treft deze nieuwsbrief in uw e-mailpostbus aan. Heeft u geen e-mail dan ontvangt u onze nieuwsbrief een week 
later per post. 
 

Ledenvergadering 

Fietsersbond, afd. Ede 
Noteert u alvast in uw agenda: op 

donderdagavond 23 april houden 

we de jaarlijkse ledenvergadering. 

Het belooft een heel interessante 

avond te worden. Enerzijds omdat 

de toekomst van de afdeling ter 

sprake komt en anderzijds hebben 

we een spreker kunnen vastleggen 

die vertelt over het fietsen buiten 

onze landsgrenzen over prachtige 

routes. 

 

Fietsersbond in 

zwaar weer! 
Op de ledenvergadering van de 

Fietsersbond is ons verteld dat het 

met de Fietsersbond financieel 

minder goed gaat. Subsidies vallen 

weg en inkomsten uit projecten 

nemen af. De personeelskosten 

moeten omlaag. De kosten zullen 

vooral uit eigen opbrengsten 

moeten worden betaald. 

Samenwerken met bedrijven en 

overheden bijv. moet geld in het 

laadje brengen. Op het 

hoofdkantoor in Utrecht moet het 

personeelsbestand kleiner 

worden. Afdelingen kunnen op 

minder ondersteuning rekenen en 

zullen zelf véél meer moeten 

ondernemen. Koers 2020 geeft een hoopvol en strijdlustig beeld om de 

Fietsersbond toekomstbestendig te maken. 

 

Gladheid(bestrijding) in Ede 
Deze winter hebben we weer regelmatig 

weersomstandigheden gekregen met 

gladde wegen als gevolg. De Fietsersbond 

heeft een strooiroutekaart samengesteld. 

Hierop kunt u zien welke vrijliggende 

fietspaden worden  gestrooid en/of 

geveegd (www.fiets.cc/strooikaart. 

Deel van de strooikaart >>> 

 

De gemeente Ede heeft een eigen strooikaart (www.acv-

groep.nl/gladheid/strooiroutes). Hierop staan alle te strooien wegen aangegeven. 

 

Wij zijn heel alert dat er in de gemeente Ede de fietspaden goed worden 

gestrooid en/of wordt geveegd/geborsteld. Meldt gerust onveilige situaties bij 

het Meldpunt (http://meldpunt.fietsersbond.nl/) van de Fietsersbond. Uw 

melding gaat direct door naar de wegbeheerder. Of bij Leo Langeveld 

(ede@fietsersbond.nl). Hij neemt contact op met de wegbeheerder. 

 

Tip: Veilig fietsen op gladde wegen 
Fietsen als het glad is vinden veel mensen eng en gevaarlijk. Toch is het 

mogelijk om gewoon te fietsen zonder te vallen. We lazen op 

fietsen.123.nl enkele tips om te veilig te fietsen bij gladheid. 

- Een beetje lucht uit je banden geeft meer grip; 

- Maak uw fiets winterklaar. Spuit alle onderdelen in met vocht verdrijvende 

middelen. 

- Ontspan uzelf. De angst om te vallen vermindert. 

- Rem zo min mogelijk. 

- Fiets rustig. 

- Kleedt u goed aan. U blijft warm en als u valt, dan is de val zachter. 

http://www.fiets.cc/strooikaart
http://meldpunt.fietsersbond.nl/
mailto:ede@fietsersbond.nl
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Overleg met de 

wethouder 
Op 29 oktober 2014 hebben 
drie leden van de kerngroep 
een bezoek gebracht aan 
wethouder Meijer. Wij hebben 
een dertiental onderwerpen 
aan de orde gesteld. Op onze 
website kunt u het verslag 
lezen. 
1. Museumplein toegankelijk 

maken voor fietsers. 
2. Fietspad langs Telefoonweg 

op zelfde hoogte brengen als 
het voetpad. 

3. Oversteek Toermalijnpad-
Schaapsweg overzichtelijker 
maken. 

4. Fietsveiligheidsplan in kader 
van Beleidsimpuls Verkeers-
veiligheid afwerken. 

5. Fietspad langs de 
Langekampweg verbreden. 

6. Oversteek Edeseweg naar/van 
fietspad naar/van scholen aan 
de Zandlaan veiliger maken. 

7. Fietspad aan oostkant van 
Edeseweg bij Hoekelum 
handhaven als Parklaan 
doorgaat. 

8. Geen vierbaans Parklaan als 
dat niet nodig is. 

9. Maximaal 30 km/uur op 
Molenstraat tussen 
Bunschoterweg en Cultura. 

10. Snelle fietsroute aan de 
westkant van de bebouwing 
van Wageningen naar 
Barneveld vice versa (FB: 
Nieuw idee: Wageningen C, 

via WUR, Bennekom West, Rietkampen, Frankeneng, Veldhuizen West, 
Kernhem West, Lunteren West (De Stroet) naar Barneveld West (Briellaerd)). 

11. Meer vooruitstrevendheid in de snelfietsroutes Ede-Veenendaal en Ede-
Wageningen. 

12. Veiligere bereikbaarheid van het gezondheidscentrum in Lunteren. 
13. Prioriteit geven aan Fietspad langs de Westzoom in Lunteren. 
 

Gelezen in het Tijdschrift ‘Fietsverkeer van Fietsberaad 

CROW’ 
Gaat u met uw fiets erop uit? Wilt u uw karretje ergen stallen? Op de 
routeplanner van de Fietsersbond (www.routeplanner.fietsersbond.nl) kunt u óók 
uitgebreide informatie vinden over stallingsmogelijkheden in Nederland. Open de 
site, klik op ‘Locaties’ en vervolgens op ‘service’. 
Wij vinden het prettig als u uw ervaringen met ons wilt delen. 
 

Gezocht: Enkele helpende handen voor het nakijken van 

het schoolverkeersexamen 
Op donderdag 16 april organiseert Veilig Verkeer Nederland, afd. Ede het 

verkeersschoolexamen. Vorig jaar deden ruim 1400 kinderen mee. Alle 

formulieren worden dezelfde avond nagekeken. De resultaten zijn 17 april via het 

internet voor de leerlingen beschikbaar. Er zijn vijf extra mensen nodig voor het 

nakijken. Het gebeurt in een heel gezellige sfeer. Voor eten en drinken wordt 

gezorgd. Het is een zeer grote klus, o.a. omdat elk formulier twee keer wordt 

nagekeken. 

Waar: Frankeneng 104, Ede (Rijschool Speelziek). Tijd: 16.30 – 22.00 uur. 

Wilt u meedoen? Dan graag even een berichtje naar Elly Hoogteijling 

(ede@fietsersbond.nl)  

 

Oproep: Hulp voor de werkgroep Communicatie 

In 2014 is de berichtgeving aan u als lid verbeterd. De Fietsbel is inhoudelijk op 
een hoger plan gebracht, de Nieuwsbrief is nieuw, die informeert u met korte 
berichten, de website als informatiebron is aangepast. We willen Twitter gaan 
gebruiken. We hebben dringend meer kennis én menskracht nodig om het 
onderwerp communicatie verder uit te werken naar de behoeften van alle leden. 
Heeft u deze kennis en vaardigheden? Kom ons helpen. In de meeste gevallen 
kost dit 5 - 10 avonden per jaar. Graag een e-mail naar Elly Hoogteijling 
(ede@fietsersbond.nl). 

 

AGENDA 
De afdeling Ede heeft de volgende activiteiten in planning. 

 Do 16 april: ophalen en nakijken (16.30 – 22.00 uur) 
antwoordformulieren van de schoolverkeersexamen 
[Rijschool Speelziek, Frankeneng 104 in Ede]. 

 Do 23 april: Algemene Ledenvergadering. Aanvang: 
19.30 uur. Locatie: Speeltuinvereniging’ De Zanderij’, 
Nijverheidlaan 23A (ingang tussen nr.41 en 43), Ede. 

 

REAGEREN/CONTACT 
Wilt u op bovenstaande reageren? Heeft u een vraag of opmerking? Heeft u een idee of wens? Bent u beschikbaar voor een 

activiteit? 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. 

 

INTERESSANTE LINKS 
www.fietsersbond.nl De website van de Fietsersbond met een geweldig aanbod aan informatie. Misschien staat 
er iets interessants voor u op!. www.fietsersbond.nl/routeplanner Een zéér goede fietsrouteplanner. 
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DISCLAIMER 
Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Mocht u toch een fout constateren 
wilt u dan contact met ons opnemen? 

http://www.routeplanner.fietsersbond.nl/
mailto:ede@fietsersbond.nl
mailto:ede@fietsersbond.nl
mailto:ede@fietsersbond.nl
http://www.fietsersbond.nl/
http://www.fietsersbond.nl/routeplanner
mailto:ede@fietsersbond.nl

