
Motie 10-II: ‘Mand – Missie in de juist volgorde’ 
(agendapunt 3, vraag 7) 

 

De ledenraad van de Fietsersbond in vergadering bijeen op 2 februari 2019, sprekende over 

Fietsvisie2040 en de missie van de Fietsersbond, 

 

Constaterende 

Dat het bestuur de volgende tekst als missie heeft vastgesteld: 

“De Fietsersbond wil fietsgeluk voor iedereen mogelijk maken, daarom zetten wij ons in voor een 

leefbaar, gezond en actief Nederland met een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.” 

 

Overwegende  

De doelstellingen van de Fietsersbond (verenigingsstatuten Artikel 2, Doel): 

De Fietsersbond wil:   

-  de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de 

veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets, en de dienstverlening aan de 

fietsers, en daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;  

-  meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als in meer 

figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).  

 

En overwegende 

Dat wat de Fietsersbond is, en wat de Fietsersbond uniek maakt, namelijk dé verenging in Nederland 

die zich op allerlei manieren sterk maakt voor veilig en comfortabel fietsen; 

 

Dat mede door de handelingen van de Fietsersbond ook andere maatschappelijke doelen worden 

verwezenlijkt (milieudoelen, leefbaarheid, gezonde en actieve Nederlanders, fietsplezier), niet dat de 

Fietsersbond zelf in die zin direct handelingen verricht, maar dat die evident een gevolg zijn van onze 

inzet; 

 

Dat de Fietsersbond zich primair inzet voor de activiteit (fietsen), lobbyt voor alles wat daarvoor 

nodig is (voorrang, aandacht, geld, goede fietsvoorzieningen), en niet alleen voor één van de 

voorwaarden daarvoor (infrastructuur); 

 

Dat het fietsen centraal in onze missie hoort te staan; De passage “…leefbaar, gezond, actief…” strikt 

genomen niet nodig is, hoewel het ook geen kwaad kan te benadrukken dat fietsen bijdraagt aan het 

oplossen van maatschappelijke problemen; En geluk iets persoonlijks is; 

 

Dat de Commissie Toekomst op 5 november een korte missie adviseerde aan het bestuur (“De 

Fietsersbond bevordert een veilige en comfortabele infrastructuur voor fietsers.”) 

 

Besluit 

De missie van de Fietsersbond als volgt te formuleren: 

“De Fietsersbond zet zich in voor alles wat bijdraagt aan veilig en comfortabel fietsen en levert 

daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland en aan fietsgeluk voor iedereen.” 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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