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Van de voorzitter 
2016 was een druk jaar. Veel overleg gehad. Over de kleine dingen die met fietsen van 
doen hebben, maar nog meer over de grotere zaken: snelle fietsroutes veiligheid en 
beleidszaken. Als Fietsersbond afdeling Flevoland, leveren we input en natuurlijk lopen 
we wel eens voor de muziek uit. Ja, dan moet het voorstel of idee soms zakken en 
geleidelijk de vorm gaan krijgen, die voor anderen werkbaar moet zijn. En je weet: dat 
kan soms jaren duren. Lobbyen is een kwestie van vriendelijk blijven en veel geduld 
hebben.  
Onze vertegenwoordigers of coördinatoren, in de alle gemeenten in Flevoland hebben 
goede contacten met de gemeente, andere belangenbehartigers en soms ook de 
politiek. We schuiven aan bij gesprekken, plannenmakerij en brengen onze ideeën voor 
meer en beter fietsen naar voren.  Naast het vele geduld hebben, lukt het toch niet altijd 
om de plannen voor elkaar te krijgen. Dat levert wel een gevoel van ontevredenheid op.  
 
Wat al zichtbaar wordt op de weg en het fietspad en steeds meer vorm begint te 
krijgen, is het verwijderen van de verfoeilijke fietspaaltjes. Het idee van “Dat er paaltjes 
moeten staan” zit te vaak chronisch verankert in de hoofden van de terrein- en 
wegbeheerders. En inderdaad voert men allerlei redenen aan om het plaatsen van 
dergelijk obstakels te rechtvaardigen. Immers er kan toch van alles gebeuren: vissen op 
plekken waar men die vissers niet wil hebben, auto’s die de blauwe borden met 
Fietspad negeren, afvaldumping, vluchtroutes voor het dievengilde of de buurt wil het 

paaltje enz.  
Dit soort obstakels en fietspaaltjes zijn te vaak de 
oorzaak van te veel eenzijdige ongevallen. Er 
werd (wordt) van dit soort ongevallen nauwelijks 
een goede registratie bijgehouden en bleven op 
die manier onzichtbaar in de ongevallenstatistiek. 
Gelukkig verdwijnen deze paaltjes ook in 
Flevoland beetje voor beetje. Of worden, indien 
noodzakelijk, vervangen door paaltjes die beter 

zichtbaar zijn, zoals beschreven in de normen van het Fietsberaad. En intussen 
verbetert de registratie van ongevallen.   
We hebben in het voorjaar gesproken met de gedeputeerde, die meteen aangaf hier 
een jaarlijkse terugkerende afspraak van te willen maken. Bij ons laatste gesprek waren 
ook de Fietsambassadeur, de burgemeester van Dronten, en de nieuwe directeur van 
het landelijk bureau van de Fietsersbond aanwezig. Het was een vruchtbare 
ontmoeting, gesproken is over Snelle fietsverbindingen, verkeersveiligheid, 
ontmoetingen van landbouwverkeer en fietsers, de (fiets)verkeerskennis bij de 
natuurbeheerorganisaties annex wegbeheerders.  
 
Dit jaar ging veel van onze aandacht uit naar Almere, het Spoorbaanpad en de 
werkzaamheden van ProRail die wettelijk verplicht was tot het bouwen van 
geluidschermen. Het project leverde enorm veel overlast voor de fietsers op, die 
dagelijks gebruik maken van het Spoorbaanpad. Het afsluiten en omleiden leverde veel 
onduidelijkheden bij de fietsers van buiten de stad, die volledig de weg kwijt raakten in 
Almere. We hebben ongevraagd en in een later stadium geadviseerd over de 
omleidingsroutes voor de Fiets. Gesproken met de gebiedsregisseur over het 
langdurige en ons inziens te vaak onnodig onttrekken van delen van het Spoorbaanpad 
aan het fietsverkeer. Het leverde op dat tijdens het  kerstreces grote delen van het 
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Spoorbaanpad tijdelijk opengesteld werden. Inmiddels beginnen de werkzaamheden in 
de afrondende fase te komen. Nu het zware werkverkeer zich terugtrekt maken we ons 
ernstig zorgen over de kwaliteit van het Spoorbaanpad. Dit zware materieel, dat ProRail 
inzette, heeft zijn sporen wel achtergelaten. Zeker op delen waar de gemeente Almere 
nog niet direct aan de slag kan met de reconstructie en transformatie naar een nieuw 
Spoorbaanpad. Ondertussen hebben we al beschadigingen waargenomen op die delen 
die pas over enige tijd in de planning zitten. 

  
Almere is inmiddels voortvarend van gestart gegaan met 
het verbeteren en reconstrueren van de gevaarlijke 
kruisingen. Door in te spreken op de politieke markt 
hebben we onze zorgen kenbaar gemaakt over de 
situatie bij de stations Parkwijk en Muziekwijk. De 
gekozen oplossing past niet bij het concept van het 
nieuwe Spoorbaanpad, als doorfietsroute, dit gezien de 
grote aantallen mensen die overstappen op OV in deze 
zogenaamde shared space zone’s. 
 
De twee jaar geleden aangetreden voorzitster van de 
Landelijke Fietsersbond heeft in 2016 aan gegeven dat 
ze deze functie niet naast haar drukke werk kon 
volhouden. De landelijke Fietsersbond moest op zoek 
naar een nieuwe voorzitter, eind 2016 werd duidelijk dat 
Franc Weerwind, de huidige burgemeester van Almere, 
een serieuze kandidaat was voor deze functie. Op de 
laatste bijeenkomst van de ledenraad van Fietsersbond 
is Franc Weerwind met algemene stemmen gekozen tot 

voorzitter van de Landelijke Fietsersbond. Voor ons leden van de Afdeling Flevoland 
een goede zaak. Maar we hebben wel afgesproken, dat zaken die over fietsen in 
Flevoland gaan door de bestuurders die fietsen, zowel utilitair en recreatief, in hun 
portefeuille afgehandeld worden.  
 
In September werd de jaarlijkse nationale fietstelweek gehouden, iets minder 
deelnemers dan bij de voorgaande editie, maar wel meer kilometers gefietst. Almere 
komt naar voren als een “snelle” fietsstad, door het vrij liggend fietspadennetwerk, waar 
weinig oponthoud voor de fietser is. Men maakt gebruik van een @pp waarvoor men 
zich moet aanmelden. Dit gegeven maakt dat lang niet alle fietsbewegingen gezien 
worden en andere vormen van tellen noodzakelijk blijven om inzicht te krijgen in de 
aantallen fietsers. De resultaten van de Fietstelweek laten verder zien welke routes 
gekozen worden en hoeveel tijd nodig is om een bepaalde afstand te overbruggen.  
 
De Fietsersbond wordt betrokken bij studies en workshops van de provincie, hier volgt 
een kleine opsomming: 

 Over Smart Mobility wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit. 
 Doorgaande Snelfietsroutes  of Fietssnelwegen. 
 De Grote Trap een (recreatieve) fietsverbinding tussen Almere Buiten en 

Zeewolde,  
 Verbreding van de Waterlandse weg nieuwe fietsbrug en routes. 
 Een studie naar de haalbaarheid van fietsbrug tussen Zeewolde en Ermelo 

Harderwijk 
 Landbouwverkeer korte ontmoetingen zoals tussen fietsers en trekkers 
  Missing Links in het provinciale fietsnetwerk 



Pg. 03   
   

 
 we hebben zitting in de overleggroepen WVI (provinciale werkgroep verkeer en 

infra) en het ROCOVF (Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer 
Flevoland)  
 

We hebben contacten met de Metropool Regio Amsterdam en praten mee over het 
optimaliseren fietsnetwerk aan de oostzijde van Amsterdam, waar we actief zijn en 
regelmatig deelnemen aan workshops van Rijkswaterstaat over dit thema.  
Almere is deelnemer aan het zgn. grote steden overleg van de Fietsersbond. We zijn 
actief in de infracommissie van de Fietsersbond waar ook gekeken wordt naar de 
Fietssnelwegen. 
We zijn actief in gesprek met LTO en Cumela over landbouwverkeer in Flevoland.  
De vergaderingen met onze coördinatoren uit de gemeenten houden regelmatig in het 
kantoor van de Natuur Milieu federatie Flevoland.  
Met NMfF onderhouden we goede contacten. 
 
Terugkijkend naar de afdeling Flevoland in het afgelopen jaar.  

 Onze afdeling Fietsersbond Flevoland telt nu ca 440 leden. (een kleine afname 
t.o.v. vorig jaar toen we hard groeiden naar ruim 450 leden).  

 Onze Facebookpagina wordt wekelijks een paar keer voorzien van nieuwe 
berichten en heeft veel volgers.  

 Onze coördinator op Urk, Hans Mars, bleek na de zomer ernstig ziek te zijn. 
Hans heeft zich om die reden terug getrokken uit het 
bestuur van de afdeling. Hans bedankt maar we 
zullen je gaan missen met je zowel  heldere als 
kritische visie op de zaken waar we ons mee bezig 
houden. 
Het is duidelijk dat we en vacature op Urk hebben als 
coördinator Fietsersbond.  
 Begin januari 2017 ontvingen we het droeve 
nieuws dat ons oud-
bestuurslid Maarten 

Dingemans uit de Noord Oost Polder was 
overleden. Maarten een trouw bezoeker van onze 
jaarvergaderingen, was al enige jaren niet meer 
actief in ons bestuur. 

 Natuurlijk bedank ik de vrijwilligers die geholpen bij 
allerlei activiteiten, het staan in een kraampje, het 
meedenken en melden van problemen, het sturen 
van brieven en mee gaan naar overleggen.  
Als voorzitter hoop ik, dat we in het komende jaar weer van jullie enthousiaste 
diensten weer gebruik kunnen en mogen maken. 

       
Dan nog even kijken naar het komende jaar:  
Natuurlijk gaan we als afdeling door op het fietspad dat we ingeslagen zijn en kijken 
daarbij ook naar de initiatieven die het bestuur en het landelijk bureau voorstellen. 
En er zijn twee grote landelijke zaken waar ik toch de aandacht voor vraag. 

 De Fietsstad verkiezingen worden echte verkiezingen. Alle Nederlandse 
gemeenten doen mee. Alle  fietsers kunnen stemmen om aan te geven, wat ze  
vinden van het fietsen in hun woonplaats en gemeente.  
https://www.fietsersbond.nl/fietsstadverkiezing-2018/ 

 Een groot evenement vindt plaats van 13 tot 16 juni in Arnhem Nijmegen het 
Velocity-congres, Het grootste fietscongres ter wereld strijkt dit jaar neer in 
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Nederland, waar we aan alle bezoekers kunnen laten zien wat Nederland als 
Fietsland in huis heeft.https://www.velo-city2017.com/ 

 
Tot slot allen een gezond, veilig en vooral goed fietsjaar toegewenst.  

Frans van Schoot voorzitter afd. Flevoland , maart 2017. 

 
 

Financiële zaken 
 
 

De afdeling Flevoland heeft in 2016 activiteiten 
uitgevoerd, die in dit overzicht zijn terug te 
vinden. 
Naast de normale kosten m.b.t. Reiskosten, 
Secretariaat en Contributie zijn uitgaven  gedaan 
voor de geslaagde Jaarvergadering. 
Onder de bestuurskosten  staan o.a. de 
deelname aan de cursus bij de 
Verkeersacademie 
Almere heeft kosten gemaakt i.v.m. het 
Spoorbaanpad, op de e-bikedag een stand 
bemand en aan de senioren dag deelgenomen. 
In 2016 zijn de kosten van de website van de 
afdeling in rekening gebracht door het landelijk 
bureau. 
Voor 2016 is weer een afdracht van het landelijk 
gevraagd. 
 
 

 
 
Inkomsten   Uitgaven  
Saldo   1-1-16 € 1.256,74    
Afdracht € 2.447,20   Reiskosten € 189,28 
   Jaarvergadering € 749,05 
   Secretariaat € 50,00  
   Contributie € 0,00 
   Bestuurskosten € 392,35 
     
   Boeken € 0,00 
   Almere € 103,15 
   Website € 145,57 
     
     
   Saldo 31-12-16 € 2.074,54  
 € 3.703,94   € 3.703,94  

 
Kees Terlouw, penningmeester 
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Onderafdeling Lelystad 
 
Kotterbos 

Het, in het jaarverslag 2014 genoemde, toeristische fietspad in het grensgebied van 

Almere, Lelystad en Zeewolde, heeft nog steeds geen naam en voldoet nog steeds niet. 

Ondanks herhaalde meldingen daarover bij de provincie, gemeente Lelystad en SBB.  

 

Galjoenbrugfietspad 

De 'compensatiepunten' met betrekking tot het  in 2012 door de gemeente gesloopte 

Galjoenbrugfietspad zijn nog steeds niet uitgevoerd.  Wel is er een strook groen 

ingeplant die de reden van de sloop wegnam, namelijk 'zicht mogelijk maken op een te 

verkopen stuk bouwgrond'.  

 

4-partijenoverleg  

Zoals ook in de vorige verslagen al gemeld, is er nog steeds geen vervolg op het z.g.'4-

partijenoverleg' (VVN, FB, Politie en Gemeente). 

 

Ontwerperscafé 

De problematiek rond de chaos rond uitritten die door ons in 2015 in het ontwerperscafé 

was ingebracht , heeft nog steeds niet  tot enig resultaat geleid, integendeel.   

Het ging hier om de verwarring wekkende diversiteit aan soorten uitritten die variëren 

van begrijpelijke CROW-uitritten via uitritten die ingericht zijn als zijweg tot zelfs 

voorrangsuitrit .  
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Onderafdeling Lelystad 
 

 

Beheerdersoverleg 

Zoals in het vorige jaarverslag gemeld heeft het beheerdersoverleg, met de 7 

Lelystadse wegbeheerders, nog steeds geen vervolg gekregen. Onze hoop 

is nu gevestigd op onze fiets ambassadeur en de gedeputeerde, die dit overleg 

'bovenlangs' zouden kunnen laten doorstarten.  

 

ANWB 

De ANWB heeft een nieuw consul voor Lelystad. Bij een verlichtingsactie, dat op 

initiatief van de ANWB werd georganiseerd, hebben wij geassisteerd. 

 

 
 

Batavia Stad 

De koopkrat Batavia Stad is gelegen in het knooppunt 

van regionale-  en LF-fietsroutes. Door de ontwikkeling 

in dit gehele gebied is dit knooppunt onder druk komen 

te staan en moest een deel van die route (tijdelijk) 

worden opgeofferd. Dat vond niet via de 'Koninklijke 

weg' plaats en zonder behoorlijke omleidingsroute aan 

te geven. Pas na  enig aandringen werd toen een 

omleidingsroute ingesteld. In april moet e.e.a. weer 

hersteld zijn.  

 

Sociale veiligheid 

Omdat de gemeente, ondanks aandringen, geen beleid had ontwikkeld m.b.t. sociale 

veiligheid, hebben we het bestuur en gemeenteraad gevraagd om daar toch eindelijk 

eens te gaan doen.  Geen van de  60 ongelijkvloerse kruisingen, bij voorbeeld, voldoet 

aan de eisen van sociale veiligheid.  

Inmiddels is er, op dit punt, door de gemeente beleid gemaakt maar werd dit, in strijd 

met de afspraken, afgezwakt  tot een 'als-het-kalf-verdronken-is-dempt-men-de-put'-

niveau. 
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Onderafdeling Lelystad 
 

Fietsers uit de voorrang 

De gemeente Lelystad heeft haar voorgestelde beleid 'fietsers uit de voorrang langs 

gebiedsontsluitingswegen' toch weten 

door te drukken. Blijkbaar heeft men de 

gemeenteraad d.m.v. gaslighting 

(mindfucking) aan het twijfelen weten te 

brengen. Als argumenten werden 

namelijk, onzinnige argumenten, halve 

waarheden en zelfs leugens gebruikt om 

het voorgestelde overeind te kunnen 

houden. 

Het CROW-advies om fietspaden, behorende bij gebiedsontsluitingswegen, in de 

voorrang af te wikkelen door ze naar de ideale afstand van 5 tot 7 meter in te buigen, 

heeft men hiermee naast zich neergelegd.  

Aldus uit de voorrang gediscrimineerd krijgen fietsers nu de 

voorrangsverantwoordelijkheid en kunnen zij, bij een voorrangsfout, direct aansprakelijk  

worden gesteld. Daarmee worden fietsers indirect uit de beschermende sfeer van art. 

185 WVW gehaald.  

Met dit beleid wordt niet alleen de fietsvriendelijkheid van Lelystad verder aangetast 

maar ook de deur dichtgegooid voor de aansluiting op het, in ontwikkeling zijnde, 

landelijk netwerk van snelfietsroutes, in het kader van 'Fiets filevrij'.   

 

Ton ten Brinke, coördinator onderafdeling Lelystad 
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Onderafdeling Noordoostpolder 
 

Het open plan proces van de gemeente 
Noordoostpolder met betrekking tot de 
ontwikkeling van Emmeloord centrum heeft 
in 2016 weliswaar veel discussie opgeleverd, 
maar niet tot een concreet resultaat geleid. 
Alles wijst erop dat gekozen wordt voor een 
zo goedkoop mogelijke oplossing, dus 
beperkt investeren in het centrale plein De 
Deel en in de bijbehorende 
verkeersvoorzieningen.  
De vooruitzichten m.b.t. de aanleg van 
rotondes binnen de bebouwde kom van 
Emmeloord zijn als volgt: 
1. Kruising Urkerweg – Scandinaviëlaan – 
Kometenlaan: deze wordt, geheel 
onverwacht, als eerste in voorjaar 2017 
uitgevoerd, ter plaatse van de rotonde 
voorzien van vrij liggende fietspaden. 
2. T-splitsing Espelerlaan – 
Moerasandijviestraat: start uitvoering 
voorjaar 2017, ook hier met vrij liggende 
fietspaden ter plaatse van de rotonde. 
3. T-splitsing Espelerlaan – Onder de Toren 

– K.J.straat: uitvoering onzeker wegens bezwaren van omwonenden. 
4. Kruising K.J.straat – Beursstraat – Noordzijde – Boslaan: op de lange baan 

geschoven. 
5. Kruising Nagelerweg – Amsterdamweg – Randweg: mogelijke aanleg van een 

rotonde wegens versleten VRI installatie ter plaatse. 
 
Shared space wordt overwogen op de kruising Europalaan – Scandinaviëlaan, ter 
hoogte van het dienstencentrum en de tegenovergelegen Jumbo supermarkt.  
Vrij recent worden er serieuze plannen gemaakt voor de vervanging van de 
Marknesserbrug over de Lemstervaart. 
Over bovenstaande onderwerpen vindt met ruime tussenpozen overleg plaats met de 
betreffende ambtenaar van de gemeente NOP. 
Voor het overige stonden er in het buitengebied van de Noordoostpolder weinig 
infrastructurele werken op stapel. Vervanging en verbreding van de brug over de Friese 
sluis in de N712 nabij Lemmer is sinds de inspraakmiddag van mei 2014 kennelijk op de 
al maar langer wordende baan geschoven. 
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Onderafdeling Noordoostpolder 
 

Fietsles aan basisscholen is in 2016 gegeven op 6 plaatsen in Friesland, te weten 
Parrega, Sondel, Oosterwolde, Tijnje, Oranjewoud en Steggerda. In de Noordoostpolder 
loopt het fietsles programma helemaal niet, waarschijnlijk door volledig gebrek aan 
coördinatie vanuit de provincie.  
In Oosterwolde werd een geslaagde fietsinformatiemiddag voor senioren gegeven. Ook 
in Friesland loopt de belangstelling voor dit soort voorlichting zienderogen terug. 
In het vroege voorjaar woonden we bij de Fietsersbond in Utrecht een bijeenkomst bij 
over fietsers en landbouwverkeer. Aansluitend had ik samen met Jan Helmer overleg 
Hero Dijkema, beleidsadviseur van Cumela, de landelijke brancheorganisatie voor 
specialisten in groen, grond en infra. Daaropvolgend woonden we bij de 
verkeersacademie in Utrecht een symposium bij met als thema ‘Landbouwverkeer in 
goede banen’. De geplande vervolgafspraak met Hero Dijkema vóór de zomer is er niet 
van gekomen, en  de plannen die we hadden voor najaar 2016 zijn niet van de grond 
gekomen. 
 

Sjef van Ham, coördinator onderafdeling NoordoostPolder 
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Onderafdeling Zeewolde 
 
In 2016 heeft de afdeling contacten en samenwerking met derden gecontinueerd.  
We zijn met de gemeente, provincie, Cumela en Staatsbosbeheer in gesprek. De 
contacten lopen soms via de provinciale vertegenwoordiging van de FB. Als 
onderafdeling beperken we ons tot hen te adviseren bij het inrichten van een 
fietsvriendelijke, menselijke en duurzamere leefomgeving.  
 
Jan Helmer vertegenwoordigd de belangen van fietsers bij de gemeente, provincie, 
Staatsbosbeheer en andere beheerders. De Onderafdeling concentreert zich op het 
aankaarten van verkeers- en inrichtingssituaties die verbeterd kunnen worden.  
Afgelopen jaar heeft de Fietsersbond samen met de bewoners van de Sternweg bij de 
gemeente gelobbyd voor een veiliger weg. Rijkswaterstaat gaat de Nijkerkerbrug 
renoveren. De Fietsersbond is als belanghebbende aanspreekpunt voor fietsers en 
voetgangers. Ons belang is dat de brug gedurende de renovatie altijd open blijft voor 
fietsers en voetgangers.  

 
De gemeente doet een 
voorverkenning naar een vaste 
oeververbinding tussen Zeewolde en 
Ermelo. Wij zitten in het panel van 
belangengroepen rondom de studie. 
Op provinciaal niveau kaarten we het 
ontwikkelen van (snel)fietsroutes 
door de provincie aan en pleiten voor 
windbeschutting langs doorgaande 
fietsroutes. 
 
De Fietsersbond probeert zaken 

rond inrichting van de publieke ruimte aan de voorkant met name de gemeente en 
Staatsbosbeheer te bespreken. Dit blijkt de effectiefste methode voor gedragen 
tevredenheid. Desondanks zijn we met beide partijen in gesprek om verkeerssituaties 
achteraf te repareren. 
 
Bijdrages van alle leden en niet-leden kunnen we gebruiken. Wij hopen een jaar van 
goede samenwerking met alle partijen tegemoet te gaan. 
 

Jan Helmer, coördinator onderafdeling Zeewolde 
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Onderafdeling Dronten 
 

1. De provincies Flevoland en Overijssel willen de verkeerssituatie bij 
Roggebotsluis aanpassen. Ik ben op de inloopavond 9 maart 2016 te 
Kampen geweest. De voorkeursvariant van de provincies bevat naar mijn 
mening onvoldoende elementen voor zowel een veilige als comfortabele 
doorstroming van het fietsverkeer. Namens de Fietsersbond afd. Flevoland 
heb ik vervolgens een reactie opgesteld voor beide provincies. Dit is geen 
zienswijze of bezwaarschrift maar in deze fase van de besluitvorming 
belangrijke input. E.e.a. is afgestemd met de Fietsersbond landelijk en 
Fietsersbond afd. Overijssel (Melis Jan Gilde). De reactie komt neer op 
aanbevelingen voor: 

- handhaven van de doorgaande fietsverbinding Drontermeer-Vossemeer 
onder de 
nieuwe brug 
door (fietsers 
in huidige plan 
omgeleid via 
rotonde); 

- i.p.v. 
parallelweg 
met tweezijdig 
fietspad op 
nieuwe brug, 
aan beide 
zijden van 
parallelweg 

een vrij liggend fietspad. Tevens max. snelheid van 30 km/u op de brug en 
kantmarkeringen; 

- aan de geplande parallelwegen noord- en zuidzijde Flevoweg (Overijsselse 
kant) aan beide zijden vrij liggende fietspaden (nu niet voorzien). Tevens 
max. snelheid van 60 km/u op de brug en kantmarkeringen; 

- Apart aanhangend brugdeel voor fietsers aan Vossemeer-kant om te 
voorkomen dat fietsers meerdere keren moeten oversteken bij de nieuwe 
rotondes in Flevoland; 

- geen verkeersregelinstallatie (voor fietsers dus stoplichten) maar een 
fietstunnel bij kruising Zwartendijk-Flevoweg (Overijsselse kant). 

 

De gemeente Dronten wil een nieuw Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) 
opstellen en heeft advies gevraagd aan de Fietsersbond. Ik heb in februari 2016 een  
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Onderafdeling Dronten 
 
 
gesprek gehad met de opsteller Govert de With van Ligtermoet & Partners. 
In november 2016 heb ik commentaar ingediend op het concept-GVVP. De 
belangrijkste punten: 

- positief is dat er veel aandacht is voor de fiets, veel meer dan in het oude 
GVVP van 20 jaar geleden; o.a. wordt een fietsnetwerk gedefinieerd; 

- nog te weinig aandacht voor onveiligheid door niet-landbouwverkeer op de 
buitenwegen; voorstel voor max. snelheid 60 km/u; 

- geen aandacht voor interactie gemeente-burgers, bijv. via de meldpunten 
van Fietsersbond, VVN, ANWB e.d. 

- advies gegeven om buitengebieden wind-luw in te richten om fietsen daar te 
stimuleren; 

- geen aandacht voor afstemming wegbeheer met omliggende/inliggende 
wegbeheerders (provincie, gemeenten, waterschap, natuurorganisaties); 

- advies max. snelheid bedrijfsterreinen waar ook fietsers verblijven; 

 

 

N.B.  

De 
Fietsinformatiekar (FIK) van de 
afdeling Flevoland is NIET gebruikt. 
De FIK staat bij Marcel van der 
Weijden in Swifterbant. De 
FIK is inmiddels ter verkoop 
aangeboden maar er is nog geen 
serieus bod gedaan 

 
 

 

 

Marcel van der Weijden, coördinator onderafdeling Dronten 
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Onderafdeling Almere 

Inleiding 

Het fietsen wordt steeds meer een integraal onderdeel van de mobiliteit in Almere. 

Vroeger waren fietsvoorzieningen een beetje een sluitstuk van het beleid. Nu krijgen we 

langzamerhand de zelfde status als openbaar vervoer en automobiliteit. Dat heeft te 

maken met het kostenplaatje, gezond door fietsen en het terugdringen van de CO2.  

Zijn we tevreden? Nee, niet helemaal. Het onderhoud van de fietspaden, de stallingen, 

de paaltjes op fietspaden, de omleidingen die niet deugen, maken ons niet blij.  

Veiligheid 

Infra 

De gevaarlijkste kruispunten met fietsers worden aan gepakt. De eerste verbeteringen 

worden  zichtbaar, bijvoorbeeld  Bartokweg. De onveilige houten fiets- en 

voetgangersbruggen worden 

opgeknapt en krijgen een nieuw 

dek. Veel houten bruggen zijn 

aan vervanging toe. 

In het concept MIP, Meerjaren 

Investerings Programma 2016 - 

2020, is  

€ 9,5 miljoen uitgetrokken voor 

fietsvoorzieningen. Met enig 

creatief boekhouden gaat het 

lukken om van het onderhoud 

van fietspaden iets te schuiven 

naar deze bruggen. 

 

Beïnvloeding  

Op het AZC worden fietslessen gegeven door de fietsersbond samen met VVN. 

Volgende maand worden er 3 vrijwilligers van de fietsersbond opgeleid tot fietsdocenten 

AZC.  

Het aantal toenemende ongelukken met fietsers op de oversteek met de busbaan baart 

de gemeente zorgen. Dit komt in veel gevallen door dat kinderen op de fiets @ppen of 

bellen en daardoor niet goed opletten. 
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Onderafdeling Almere 

Daarom worden dit jaar weer lessen gegeven, Scherp in het Verkeer.  De Fietsersbond, 

Mario Kramer en Veilig Verkeer Nederland, Brigitte Halberstadt geven die lessen voor  

groep 8 op de basisschool. 

Mobiliteit 

De afstanden in Almere zijn groot. De E-bike is een prima fiets om die afstanden te 

overbruggen. De E-bike wordt steeds populairder. Gemiddeld rijdt een E-biker  31 km 

per week, dat is anderhalf keer meer dan de fietser. Naar verwachting zal 20% van het 

totaal aantal fietskilometers gedaan worden door E-bikers. Er zijn afgelopen jaar E-bike 

cursussen gegeven. De deelnemers waarderen deze cursussen omdat ze tips krijgen 

over het veilig gebruik van de E-bike en wat goede en minder goede E-bikes zijn 

Bovendien krijgen ze inzicht in hun eigen rijvaardigheid.  

Contacten 

We hebben met bedrijven, NS, gemeente dit jaar intensief contacten gehad over de 

verwarrende omleidingen bij het Spoorbaanpad.  

ProRail was bezig met het plaatsen van 

geluidsschermen langs de spoorlijn. 

Daardoor moesten ProRail vier delen 

van het Spoorbaanpad afsluiten. De 

contacten met ProRail en onderaannemers 

liepen stroef en hebben weinig  

opgeleverd, goede, veilige 

omleidingen waren schaars.  

We zijn ook naar diverse inloopavonden 

geweest zoals Spoorbaanpad 

Centrum Almere Buiten; de verdubbeling 

van de Waterlandse weg  Met de gemeente 

hebben we nu vier keer per jaar structureel overleg. Dit overleg gaat hoofdzakelijk over 

aanleg en onderhoud van fietspaden. De uitkomsten van deze overleggen zijn 

hoopgevend.  

De  Almeerse onderafdeling komt één keer in de twee maanden bij elkaar. Frans, Kees, 

Edgar, Flip en Mario. Het zijn gezellige constructieve bijeenkomsten. 
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Onderafdeling Almere 

Promotie 

We zijn aanwezig geweest op de seniorenbeurs.  

De Nationale Fietstelweek levert een schat aan gegevens op. Laat zien waar men fietst, 

waar knelpunten zijn en oponthoud is. Almere heeft een mooi en snel fietsnetwerk zo 

blijkt uit  de gegevens van deze telweek. Volgend jaar staat er weer een Nationale 

Fietstelweek op het programma.    

Ook hebben we een promotietocht gemaakt, fietsen met de nieuwe burgemeester, 

Franc Weerwind. Franc Weerwind is voorzitter geworden van het landelijk bestuur van 

onze Fietsersbond. Dat is goed nieuws. 

Over het algemeen was het een prachtig fietsjaar. 

Mario kramer, coördinator onderafdeling Almere 
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