Fietsersbond Afdeling Flevoland.

Notulen Jaarvergadering 2016 Fietsersbond afdeling Flevoland [CONCEPT]
Datum
Locatie

: 02-04-2016
: Suburbia – Almere Stad

Aanwezig: hr. Elias,Hannah Aandewiel, Loes Terluin, Partner Loes Terluin, Edgar Smeets, Alie van
Leeuwen, Partner Alie van Leeuwen, Bernadette Geurts, Thea van Zeventer, hr. Colondam, partner
hr. Colondam, Henk Feenstra, Marcel van der Weijden, Frans van Schoot, Flip Heijdelberger, Kees
Terlouw, Jan Helmer, Mario Kramer, Marianne Klaus ,R. Meijer, I.N. Meijer-ten Wolde, Gert Janssen
Afwezig met kennisgeving: S. van Ham, T. ten Brinke, H. Mars
________________________________________________________________________
1: Opening door de voorzitter
De agenda wordt vastgesteld gevolgd door een beschouwing van het fietsjaar 2015 door de voorzitter
Frans van Schoot.
Voorzitter bedankt de vele vrijwilligers die in diverse werkgroepen de belangen van de Fietsersbond
hebben behartigd.
Voorzitter stelt de bestuursleden voor.
Vervolgens geeft de voorzitter een overzicht van de diverse activiteiten die het afgelopen jaar de
revue zijn gepasseerd,
- Fietstocht met Burgemeester van Almere, Franc Weerwind, was een succes, tocht ging via de
schaapsherder naar de boswachter van de kemphaan, gevolgd door een eenvoudige doch
voedzame lunch op de Kemphaan in Almere.
- De afdeling is gegroeid met 8%, naar nu 450 leden.
- Er zijn veel actieve vrijwilligers.
- Lopende zaken: MIPA, spin-off Fietsstad, er komt 9 miljoen Euro beschikbaar in Almere voor
fietsvoorzieningen.
- Interruptie hr. De Koning: hoeveel voor Lelystad?; antw.: niet exact bekend, hopelijk
substantieel (!)
- Problemen met bewegwijzering in Almere.
- Veiligheid was/is een speerpunt, vooral de kruisingen zijn onvoldoende veilig, over dit
onderwerp is ingesproken in de raadsvergadering.
- Er is een Fietsambassadeur in Flevoland benoemd: Aat de Jonge.
- In de natuurgebieden liggen de prioriteiten niet of niet voldoende op de veiligheid van de daar
aanwezige fietspaden. We streven ernaar samen een protocol te ontwikkelen met de diverse
Natuurbeheerders.
- Dronten krijgt (eindelijk) OV fietsen.
- Publiciteit via de facebookpagina fb Flevoland groeit in populariteit.
- Fietstelweek 2015: hieruit bleek onder meer dat de Flevolanders landelijk gezien iets minder
hard rijden dan de fietsers in de rest van NL.
- Het Landelijk Bureau is gereorganiseerd, er zijn helaas vaste en tijdelijke medewerkers
ontslagen; de voorzitter is opgevolgd door Alexandra van Huffelen, Directeur Hugo van der
Steenhoven is opgevolgd door Saskia Kluit.

2: Financiën
De penningmeester heeft schriftelijk een overzicht van de stand van (financiële) zaken verzorgd.
Vraag Ron Elias: is de afdracht Landelijk Bestuur structureel of is de afdeling aan het interen? antw.:
afdracht is per lid, daar moeten we het mee doen. Speciale projecten kunnen apart gefinancierd
worden.
3: Jaarverslag
Vragen/opmerkingen:
Hr. Elias meldt dat de website niet geheel en al up to date is, facebook wel, hij zet echter vraagtekens
bij de privacy gevoeligheid van Facebook.
De heer de Koning is van mening dat er een vaste medewerker zich fulltime bezig moet houden met
Facebook.

4: Bestuursverkiezing voor het nieuwe afdelingsjaar.
De voorgestelde samenstelling van het afdelingsbestuur:
voorzitter
Frans van Schoot
secretariaat Flevoland
Flip Heijdelberger
penningmeester
Kees Terlouw
coördinator Almere
Mario Kramer
Coördinator NOP
Sjef van Ham
Coördinator Urk
Hans Mars
coördinator Dronten
Marcel van der Weijden
coördinator Zeewolde
Jan Helmer en Han van Rijn
Coördinator Lelystad
Ton ten Brinke
De vergadering geeft het bestaande bestuur toestemming door te gaan.
5: Notulen
Notulen 2015 vastgesteld.
6: Rondvraag en Sluiting
Alie van Leeuwen vraagt over de situatie bij de verkeerslichten op de
Hospitaaldreef/Flevostraat/Krakeling: zonder verkeerslichten is de kruising veiliger.
De stalling bij de schouwburg is een grote puinhoop, moet opgeknapt worden en bewaakt.
Als paaltjes uit het fietspad gaan blijft er een gat over, dat is gevaarlijk.
George de koning stelt wat vragen over:
Helm voor e-bikes (per 2017 verplicht voor speed e-bike)
De fietsers zijn nu overal in Lelystad uit de voorrang.
Is de fietsersbond betrokken bij SAAONE ? antw.: ja Flip doet overleg.
Hanneke aan de Wiel:
NS-spoorbanen verbouwen in Almere, enorme omleidingen, containers op fietspaden, hoe lang gaat
dit nog duren?
Frans vult aan: ProRail is de opdrachtgever, er zijn op steeds wisselende locaties activiteiten, de
omleidingen zijn vaak erg onlogisch voor de fietsers.
Hr. Elias merkt op dat hij regelmatig via de post op de hoogte wordt gehouden van de omleidingen
door ProRail.
Vraag: Glas op het fietspad, wie ruimt dat op?
Antw.: bel de gemeente, of zet het op het meldpunt
Hr. Elias geeft prima recensie voor de dag, maar helaas een minpunt voor de schaapsherder, deze
was niet te verstaan.
Henk Feenstra geeft ook een pluimpje voor de dag en meldt te hard rijdende auto’s op de
Koningsbeltweg, zorgt voor gevaarlijke situaties.

De aanwezige stadsgids Marie José beaamt dit, de kruising is gevaarlijk.
Zij vraagt tevens of de FB weet waarom de bruggen bij het Kuifje pad niet goed worden onderhouden.
Frans neemt dit op met de Gemeente.
Thea van Zeventer ziet graag meer fietstochten georganiseerd, antw.; doen we graag, maar tijdgebrek
…
Jaap Stolte; de verbouwing van de A6 zorgt voor veel hindernissen en obstakels.
Geen vragen meer zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en
aanwezigheid.

