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blad van de fietsersbond

Fietsersbond  

afdeling Gouda Midden-Holland 

zoekt versterking

Presentatie resultaten Fietsbalans-2 in de gemeenteraad
Op 14 oktober 2009 presenteerde Frank 
Borgman van het landelijk bureau Fietsers-
bond, de resultaten van de Fietsbalans-2 in 
de gemeenteraad. Hij benadrukte daarbij 
dat vooral  de verkeersveiligheid voor fi et-
sers in Gouda slecht scoort. Dit komt door-

dat fi etsers in Gouda vaak wegen kruisen 
met druk gemotoriseerd verkeer waardoor 
de kans op een ongeval groot is. Een be-
langrijke aanbeveling is dan ook het meer 
inzetten op autoluwe routes. De raadsle-
den waardeerden de presentatie en kwa-

men ook met fl ink wat vragen. Wij gaan 
ons als afdeling inzetten op onder andere 
goede hoofdfi etsroutes waarbij een goede 
doorstroming en veiligheid voor fi etsers zo 
optimaal mogelijk is. 

        “Als ervaren race, MTB en 
stadsfi etser ben je wel eens druk met het 
plakken van een lekke band en soms het 
smeren van de ketting en misschien het 
afstellen en vastzetten van een zadel of 
stuur. Het niet goed functioneren van de 
verlichting geeft ons bij slecht weer heel 
wat meer kopzorgen. Meestal is een slip-
pende dynamo dan de oorzaak van een 
zeer slechte of helemaal geen verlichting.
Hierbij is de situatie vooral in het donker 
bij regenachtig weer vaak levensgevaar-
lijk. Op de vraag van een zeer doorgewin-
terde sleutelaar van de fi etsersbond in 
Gouda kon ik dan ook moeilijk nee ver-
kopen om te assisteren bij een 2 jaarlijkse 
verlichtingsaktie van de fi etsersbond om 
tegen geringe materiaalkosten de defecte 
verlichting van de langs komende men-
sen te verhelpen.
Heel plezierig en vooral ook nuttig werk. 
Ik ben nu 3 jaar betrokken bij dit leuke 
werk en dan geeft het een kick als je weer 

iemand met een goede verlichting de 
deur ziet uitgaan of beter gezegd in de 
donker met een goede en veilige verlich-
ting ziet verdwijnen. Het zijn vaak ouders 
die met hun eigen fi ets maar ook vaak 
genoeg jongelui die voor technische hulp 
langskomen.
Vaak is het lampje stuk en is dan makke-
lijk te verhelpen maar soms is de bedra-
ding defect deze kunnen we met eenvou-
dige middelen opsporen. Als ik er niet uit-
kom dan is er van het team altijd iemand 
die dan meekijkt om het probleem samen 
op te lossen.
Met een beetje technische kennis en wat 
handvaardigheid is een probleem met de 
fi etsverlichting prima op te lossen.
Als u dit leest dan hopen we dat we weer 
meer mensen enthousiast kunnen ma-
ken en ons team zal helpen om nog meer 
mensen met veilige verlichting in de don-
ker de weg op zien gaan.’

De Goudse afdeling van de fi etsersbond is 
op zoek naar nieuwe mensen die op één 
of andere manier actief willen zijn. Mo-
menteel zijn we met zes actieve leden. 
Eén daarvan is begin 2010 gestopt met 
zijn activiteiten. Daarom is dringend 
versterking nodig. 

Actief zijn binnen de fi etsersbond kan op 
verschillende manieren. Meedenken tij-
dens vergaderingen, overleg voeren met de 
gemeente over het fi etsbeleid, reageren op 
concrete plannen of meedoen met acties 
zoals de fi etsverlichtingsactie. Lijkt het je 
leuk, vul het strookje in. 
Nadere informatie kun je krijgen bij Gerda 
van Egmond (546826). Of kijk eens op onze 
site www.fi etsersbond.nl/Gouda.

waarom ben ik actief binnen de fietsersbond 
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c o l u m n
Op ’t oog een wat slechte combinatie. 
Maar wat kun je een plezier hebben als je 
bij een zware fi etstocht even kunt uitbla-
zen met een boek. Toen mijn zoon wat 
jonger was, wilde hij wel mee achterop 
de tandem als hij dan mocht lezen. Het 
meetrappen leed er erg onder. 
Tijdens de vakantie-uittochten in binnen- 
en buitenland snuffelden we ook graag in 
2dehandsboekwinkels. Mijn zus herinnert 
zich een grote aankoop van boeken die ze 
onder haar tas in de mand gestapeld had 
en toen ze in een hotelletje kwam, bleken 

de boeken doornat. Ze zette ze boven op 
de kast in haar kamer rechtop te drogen 
(gelukkig bleef ze enkele dagen) en heeft 
ze droog verder getransporteerd. 

Of die keer dat we in een boekwinkel 
stonden en de eigenaar zei dat hij de 
boeken die we zochten, thuis had en ons 
vervolgens (alleen) in de winkel achterliet 
om de boeken op te halen. Even later 
kwam hij met een hele doos “Hodder and 
Stoughton’s”aanzetten, waarvan we ruim 
de helft hebben aangeschaft. 

Een paar jaar geleden troffen we een 2de-
handszaak die zo goed uitgerust was, dat 
toen we thuis nagekeken hadden welke 
boeken we nog niet hadden, we deze be-
stelden en ze binnen drie dagen bezorgd 
kregen (vanaf de Schotse grens). 
Zwaar beladen fi etsen is bij ons geen 
uitzondering als je een goede vangst doet. 
De laatste tijd maken we met elkaar gezel-
lige uitstapjes met (OV-)fi ets en trein naar 
één of andere goed gesorteerde 2de-
handsboekwinkel. Ook heel bevredigend.

– M. van Leeuwen

        “Ik hou van fi etsen. Gaan 
waarheen je wilt. De wind in de rug. Ha-
ren door de war ...
Daarom ben ik in het verleden actief lid 
geworden van de Fietsersbond afdeling 
Gouda Midden Holland en met plezier.
Hieronder noem ik een aantal activitei-
ten. Wij vergaderen ongeveer 10x per jaar 
op de tweede dinsdag van de maand. Met 
de gemeente Gouda overleggen we 4x per 
jaar  over de lopende zaken en 1x per jaar 
met de wethouder van verkeer.
Hieruit komen vaak actiepunten voort 
die we met elkaar oplossen. Verder heb-

ben we in het najaar en het voorjaar een 
fi etsverlichtingsaktie en met plezier zijn 
daar een aantal sleutelaars bezig.
Door  diverse omstandigheden zijn er een 
paar sleutelaars afgevallen en ook op dit 
gebied zoeken wij versteking. Een alge-
mene ledenavond met de inbreng van 
een enthousiaste fi etser wordt door ons 
verzorgd. Heel graag zouden we in con-
tact komen met een columnist.
Kortom onze groep vraagt hulp op de di-
verse gebieden, ook bestaat er de fi ets-
school, wat op dit moment voor ons niet 
haalbaar is door gebrek aan menskracht.”
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Fietsenrekken 
achter de Waag
De gemeente maakt nu serieus werk van 
een alternatief als de fi etsenrekken achter 
de Waag weg moeten vanwege evenemen-
ten. Sowieso worden de fi etsenrekken nu 
zo min mogelijk weggehaald. Alleen nog 
als het kermis is en bij de schaatsbaan in 
de kerstperiode. Daarnaast wordt gezocht 
naar alternatieve locaties voor de rekken 
tijdens deze evenementen. Dit is niet een-
voudig. Maar het besef dat zo maar wegha-
len niet meer kan, lijkt er te zijn. 

Rotondes in 
Goverwelle
In de vorige fi etsbrief werd vermeld dat een 
viertal kruisingen in de Goverwellesingel 
niet zouden worden voorzien van een ro-
tonde maar dat de verkeerslichten gehand-
haafd zouden worden. In de gemeenteraad 
van juni is via een motie, besloten om toch 
rotondes aan te leggen. Wij zijn als fi etsers-
bond tevreden over deze uitkomst. Roton-
des betekenen voor fi etsers meer veiligheid 
en een betere doorstroming. Inmiddels is 
bekend dat in eerste instantie begonnen 
zal worden met twee rotondes.

Brug in de 
Voorwillenseweg
De gemeente is van plan om de hoge brug 
in de Voorwillenseweg te vervangen. Te-
gen de aangevraagde bouwvergunning zijn 
bezwaren aangetekend waardoor het nog 
niet tot uitvoering is gekomen. Historisch 
gezien is deze brug mogelijk het opknap-
pen waard.

Fiets-
verlichtingsactieverlichtingsactie
Zaterdag 7 november 2009 was er een suc-
cesvolle fi etsverlichtingsactie in de Agnie-
tenkapel. Door de reparateurs werd er hard 
gewerkt. Helaas greep ook de griep hier in 
en moesten we met minder sleutelaars 
werken. Ongeveer 40 fi etsen gingen weer 
‘verlicht’ de straat op met goed werkende 
verlichting.

> > e-mail adressen én ac tieve leden gezocht < <
Via de landelijke fi etsersbond krijgen we 
de adressen van alle leden in de regio Gou-
da Midden-Holland. Bij de leden die recent 
lid zijn geworden staat het e-mailadres 
vaak vermeld. Van de leden die al geruime 
tijd lid zijn, is dat niet het geval. 
We willen de adressenlijst aanvullen 
met zoveel mogelijk e-mailadressen. 
U kunt uw emailadres doorgeven via:
gouda@fi etsersbond.nl

Mijn voorkeur gaat uit naar: 
J meedoen met acties (zoals o.a. de fi ets-
verlichtingsactie)
J overleg voeren met de gemeente
J meehelpen aan de fi etsbrief
J reageren op plannen van de gemeente
J als column schrijver
J anders, namelijk ...........................

U kunt dit mailen naar 
gouda@fi etsersbond.nl met vermelding 
van uw naam, adres, telefoonnummer en 
e-mailadres

Of een briefje opsturen naar secretariaat 
Fietsersbond Gouda Midden Holland
Lindelaan 5, 2803 SH  Gouda

Ja, ik wil actief worden bij de Fietsersbond afdeling Gouda Midden-Holland

boek & fiets


