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. Fietserbond: Steden als Delft, Alkmaar en Purmerend veiliger 

'Ma ak ein 
 
delijk  werkva.n 

fietsveii ïgheîd  in Gou  da  ' 
Gouda behoort tot de onveilig-

ste fietsgemeenten van Neder-

land, zegt de Fietsersbond 

Gouda. Jo Suijlen en Jaap de 

Hoog van de bond grijpen de co-

alitievorming aan om dit pro-

bleem opnieuw onder de aan-

dacht te brengen. 

Peter van den Belt 

Gouda 

De bond hoopt dat de nieuwe coa-
litie start met een voortvarende en 
serieuze aanpak van de fietsonvei-
ligheid.. Want in Gouda gebeuren 
volgens Suijlen tweemaal zoveel 
ongelukken als in vergelijkbare ge-
meenten als Delft, Purmerend en 
Alkmaar. Hij zegt dat binnenkort te 
staven met de uitkomsten van een 

gedegen onderzoek: ,,Ik wacht nog 
op publicatie." 
Suijlen: ,,Onze gemeenteraad 

denkt dat de fietsveiligheid te ver-
beteren is door alleen de tien groot-
ste knelpunten aan te pakken, maar 
Gouda heeft er wel duizend." 
Als voorbeeld noemt hij de ver-

nieuwde Burgemeester Jamessin-
gel. ,,Die heeft veel te smalle fiets-
paden gekregen. Aan de norm van 
minimaal 3  meter breed wordt niet 
voldaan." 
De Fietsersbond wil actie zien. 

Jaap de Hoog: ,,Als de gemeente de 
fietsveiligheid belangrijk vindt, kan 
die binnen twee raadsperioden op 
een gemiddeld niveau of beter wor-
den gebracht." 

Jo Suijlen: ,,Van de totale ontken-
ning van het probleem, zoals de  

raad dat nu doet, begrijp ik niets. 
We hebben de raadsleden aange-
schreven omdat ik nog hoop dat ze 
normaal denkende mensen zijn." 
Fractievoorzitter Michel Klijmij 

van GroenLinks zegt dat fietsveilig-
heid zeker een item is bij zijn partij. 
Klijmij: 	,,Fietsvriendelijkheid 
wordt in ons verkiezingspro-
gramma expliciet genoemd. Wet-
houder Niezen was er ook mee be- 

ik 
De fietspaden op 
de Burgemeester 
Jamessingel zijn 
nu veel te smal 
-Jo Suijlen 

zig. Maar toen viel het college." 
Thierry van Vugt (D66) zegt dat 

er al voorwerk is verricht. ,,Dat 
fietsveiligheid belangrijk is, staat 
buiten kijf. Bij de herinrichting van 
het zuidelijk stationsgebied is de 
veiligheid van fietsers en voetgan-
gers ook al een belangrijk item ge-
weest." Dat de fietspaden niet altijd 
de door de Fietsersbond gewenste 
breedte hebben, is mogelijk, zegt 
hij. ,,In de stad is ruimte altijd 
schaars." 
Christiaan Quik (CU) wil als 

raadslid aan de slag met knelpun-
ten. ,,We moeten eerst weten wat 
die precies zijn, welke maatregelen 
moeten worden genomen om ze op 
te lossen en wat de kosten zijn. Pas 
dan kunnen we als gemeenteraad 
een afweging maken." 


