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Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond, spreekt op ALV 17 januari 2013 

‘We moeten groter denken over de fiets!’ 
De Fietsersbond denkt dat het voor het oplossen van deze problemen noodzakelijk is dat het fietsbeleid in Neder-

land kwalita&ef een paar stappen vooruit zet. Volgens Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond, is 

een schaalsprong in het fietsbeleid nodig. De Fietsersbond 

vraagt zich af of bestaande beleidskaders nog wel voldoende 

oplossend vermogen bieden om bijvoorbeeld gebruiksvriende-

lijke gebouwde oplossingen voor fietsparkeerproblemen te 

realiseren of om fietsers fietsroutes te bieden die goed van 

hoge intensiteiten snelrijdend autoverkeer zijn gescheiden. 

Ook is een belangrijke omslag die de Fietsersbond noodzakelijk 

acht, om de beleidsdoelen en oplossingen veel meer samen 

met fietsers te ontwikkelen. Die betrokkenheid van fietsers 

vormgeven en op een hoger plan &llen ziet de Fietsersbond als 

een belangrijke uitdagingen voor de eigen organisa&e voor  de 

komende jaren. Is zo’n schaalsprong in het fietsbeleid ook no-

dig in Fietsstad Houten? Daarover gaat Hugo van der Steenho-

ven graag met u in discussie op de Algemene Ledenvergade-

ring donderdagavond 17 januari a.s. 
 

Verkiezing nieuw bestuur 
Statutair dient het afdelingsbestuur elk jaar opnieuw 

gekozen te worden. Van het zi2ende bestuur zijn her-

kiesbaar: 

Dineke Becker (kandidaat voorzi2er), Johan Jol 

(kandidaat secretaris), Harry van Straalen (kandidaat 

penningmeester), Dick Veldkamp, JanPeter Westein en 

Jan Krijger.  
 

Jannie den Engelsman is een nieuwe kandidaat. In haar 

cv zegt zij ondermeer:  ‘Ik ben sterk gedreven om ook 

jonge volwassenen meer op de fiets te krijgen. Het zou 

het aantal brommers en auto’s terugdringen en de ge-

zondheid van onze jongeren bevorderen. Misschien 

goed om daartoe de posi&eve ervaringen van jongeren 

die wel genieten van het fietsen eens wat meer aan-

dacht te geven in de media. En buiten de grenzen van de 

bebouwde kom denkend, zou ik bijzonder graag de lan-

ge slierten van motoren op de dijken langs de Lek wat 

willen terugdringen, met name diegenen die in de 

mooie weekenden de genietende 

fietsers voorbij razen – schee?an-

gend in de bochten -  en de adem 

doen inhouden. Ik zet me graag in 

voor de fietsersbond  en wil de le-

den van harte uitnodigen om hun 

ideeën, zorgen en sugges&es met 

mij te delen.’ 

De ALV wordt donderdagavond 17 januari gehouden, ,  

in het gebouw van de WTC Houten, Kruisboog 14,  

aanvang 20.00 uur. 

Fietsen Houten Fietst! naar Heuvelrug 

Zaterdag 15 december zijn de fietsen na 3 maanden uit 

het water gevist. Ze gaan naar de FB afdeling Heuvelrug, 

die ook voor een fietsmanifesta&e gaat gebruiken. 


