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HOUTEN ‘FIETSSTAD 2018’? Doe mee, zet Houten als fietsstad op de kaart en vul de enquête in! 

De landelijke Fietsersbond organiseert ‘Fietsstad2018’, een landelijke verkiezing waarbij fietsers gevraagd 
wordt naar hun ervaring met het fietsen in hun eigen stad. Daarvoor kunnen alle fietsende Nederlanders 
van 1 maart tot en met 31 mei 2017 een eenvoudige online enquête invullen op fietsstad2018.nl. Ook 
gaan er in het hele land vrijwilligers de straat op om bij fietsers enquêtes af te nemen.  

Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld. Daarom doen 
we ook een beroep op u: wilt u ons helpen om uw mede fietsers te activeren om mee te doen? Vraag het aan 
buren, vrienden, familie, collega’s en andere fietsers! Zij kunnen Houten als fietsgemeente op de kaart zetten! 
Iedere deelnemer draagt bij aan een beter fietsklimaat en maakt bovendien kans om een elektrische fiets te win-
nen. Er zijn verschillende nominaties, voor zowel grote als kleine steden, dus Houten heeft zeker een goede kans.  

Fietsersbond wil een beter fietsklimaat 
Fietsen. Iedere Nederlander kan het, maar lang niet 
iedere Nederlander doet het regelmatig. En dat is 
jammer, want fietsen is plezierig, praktisch en ge-
zond. De Fietsersbond vindt dat elke fietser zich on-
bezorgd in het Nederlandse verkeer moeten kun-
nen bewegen. Wij nemen daarom allerlei initiatie-
ven om het fietsklimaat te verbeteren, zoals deze 
verkiezing van de Fietsstad 2018. 
 

Een beter fietsklimaat betekent dat het veiliger en 
fijner wordt voor fietsers, maar ook voor alle ande-
re weggebruikers. Daarom fietsen we met al onze 
leden en vrijwilligers samen op, om het verschil te 
maken. Als één machtige beweging, die fietsend 
Nederland de wind in de rug geeft. Fietst u mee? 
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KIES WIJZER, KIES FIETS! 
 

D66 en GroenLinks hebben in hun verkiezingsprogramma 
de meeste aandacht voor fietsers. Dat blijkt uit een pro-
grammavergelijking van de Fietsersbond. De twee partij-
en hebben aandacht voor de belangrijkste voordelen van 
de fiets voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en 
gezondheid en zijn duidelijk over de benodigde maatrege-
len. Ook de ChristenUnie, de Partij van de Arbeid en de 
Partij voor de Dieren scoren bovengemiddeld in de pro-
grammavergelijking van de Fietsersbond. Hun program-
ma’s noemen verschillende voordelen van de fiets en 
maatregelen om de positie te versterken. 
Klik hier voor de volledige programmavergelijking 
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