
6e jaargang - nummer 3 - 1 oktober 2017 <> Fietsersbond Houten <> Contact:  fietsersbondhouten@gmail.com 

Fietsersbond Houten repareert fietsverlichting zaterdag 7 oktober op Het Rond 

FIETS VEILIG EN RELAXED IN DONKERE TIJDEN 
Meestal vinden we het leuk als anderen ons zien. Als we een beetje opvallen dus. In het donker op de fiets 
is opvallen wel zo veilig. Zorg dus voor goede fietsverlichting! Wel zo relaxed en wel zo voordelig. Zonder 
verlichting is er niet alleen het risico van een ongeluk, maar ook dat van een dikke boete. De Fietsersbond 
Houten helpt. Zaterdag 7 oktober kijken we graag je fietsverlichting na. Zo nodig repareren we gratis of 
bijna voor niets. 
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‘IK VAL OP!’ 

is het motto van de campagne om te fietsen 
met licht. Het kan lastig zijn om te zorgen dat je 
fietsverlichting werkt; dat weet de Fietsersbond 
uit ervaring. Maak daarom gebruik van de dien-
sten van onze deskundige vrijwilligers! Kom za-
terdag 7 oktober naar Het Rond. Kleine repara-
ties aan de verlichting zijn gratis; alleen materi-
aalkosten worden in rekening gebracht. Als het 
druk is, moet je misschien even wachten. Je 
krijgt dan een nummertje zodat je weet wan-
neer je aan de beurt bent. Zorg ervoor dat je 
veilig en zonder boete thuis kan komen. De Fiet-
sersbond Houten repareert gratis of voor bijna 
niets je verlichting (alleen materiaalkosten). 
 

Zegt het voort 
Hierbij mailen we een informatieblad en een 
poster. Help mee de informatie over fietsver-
lichting en de reparatie-actie te verspreiden. 
Het Trefpunt en ’t Groentje hebben al een pers-
bericht ontvangen. De scholen zijn aangeschre-
ven. 
 

Wintertijd 
Nog even en de zomertijd is voorbij. In de nacht 
van zaterdag 28 naar zondag 29 oktober gaat de 
klok een uur terug. Op maandag 30 oktober 
gaat de zon pas om half acht (07.33 uur) op en 
al om kwart over vijf (17.14 uur) weer onder. 
Grote kans dat in je het donker naar school of 
werk gaat en in het donker weer thuis komt. 
Wel zo veilig als je de weg goed kunt zien en 
jijzelf opvalt in het verkeer.  
 
Verspreid de poster en het info-blad! (bijlage) 

Fairtrade Houten 
op Het Rond! 

De werkgroep Fairtradegemeente 
Houten staat zaterdag 7 oktober 
met een stand op Het Rond. De 
stand staat naast die van de Fiet-
sersbond Houten. 

Duurzaam 
De werkgroep Fairtrade voelt zich verwant aan de Fiet-
sersbond. Fairtrade staat voor mensvriendelijk voedsel 
en de Fietsersbond voor duurzaam transport. Leden 
van de fairtradegroep hebben naast 
‘mensvriendelijkheid’ ook oog voor milieu en diervrien-
delijkheid. In de praktijk gaat het niet alleen om voed-
sel, maar bijvoorbeeld ook om mensvriendelijk gepro-
duceerde kleding. In de stand kunnen bezoekers mee-
doen met een korte quiz, die duidelijk maakt waarmee 
de werkgroep zich allemaal bezighoud. 

Scannen voor veilige fietspaden 
Misschien heb je ze wel gezien, de afgelopen week, de 
vrouwen en mannen gewapend met een meetlint, fo-
totoestel en klembord met grote aandacht hadden 
voor de Houtense fietsroutes. Op verzoek van de ge-
meente scant FBH de kwaliteit en de veiligheid van de 
paden. Dat gebeurt op basis van de criteria van de e-
bikscan. Met behulp van de scangegevens wil de ge-
meente tot een toekomstgerichte aanpak komen. De 
paden en routes zullen daarna geschikt moeten zijn 
voor meer fietsen, e-bikes, speed-pedelecs, bakfietsen, 
electrocars en bezorgfietsen. Eind deze week moeten 
alle 8 routes van Fietsnet Houten gescand zijn, plus de 
belangrijkste verbindingsroutes. 
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