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Gaat Houten voor een zeventje of voor een negen?

Is Houten een leefbare stad voor 8 tot 80?
Houten is een prima fietsstad. Betekent dat ook dat Houten een aantrekkelijke
en leefbare stad is van 8 tot 80 jaar? Die vraag stelt de Fietsersbond Houten op
woensdag 2 december aan de orde in het Wereldhuis. ‘Steden moeten voor iedereen aantrekkelijk en leefbaar zijn en sociale interactie bevorderen.’ Dat zegt
Gil Peñalosa. Zijn organisatie is in steden actief om concrete plekken samen met
bewoners leuker te maken. Hij daagt ook Nederland uit om geen genoegen te
nemen met een zeven, maar te streven naar een negen.
Op woensdagavond 2 december houdt Fietsersbond Houten een thema-avond om
het gedachtegoed van steden voor mensen van 8-80 jaar oud breed te bespreken
met geïnteresseerde bewoners en maatschappelijke organisaties. De avond maakt
onderdeel uit van een reeks avonden over het thema 8 tot 80 naar aanleiding het
bezoek van Gil Peñalosa, van de organisatie 8-80 Cities, eerder dit jaar ter ere van
het 40-jarige jubileum van de Fietsersbond. De avond start om 20.00 uur met een
presentatie door Hugo van de Steenhoven, vertrekkend directeur Fietsersbond,
over ‘leefbare steden’ met veel goede en ‘foute’ voorbeelden. Sinds de oprichting
van de Fietsersbond is de positie van de fietser door initiatieven van de Fietsersbond aanzienlijk verbeterd. Op woensdag 2 december gaat de Fietsersbond een
stap verder: Wat is de betekenis van de fiets voor een stad als Houten?
Paradijs?
In het buitenland kijken ze vaak jaloers naar fietsparadijs Nederland, het land met
de beste fietsinfrastructuur en het hoogste fietsaandeel. We mogen natuurlijk ook
hartstikke trots zijn op alles wat we hebben bereikt in de bijna veertig jaar dat de
Fietsersbond bestaat. Toch is dat beslist geen reden om achterover te leunen. Kies
een ander gezichtspunt en je ziet opeens dat er nog veel te verbeteren is. Vanuit
een internationaal perspectief is het goed fietsen in Nederland. Stel jezelf eens de
volgende vraag: is het hier goed of fantastisch? Ook voor kwetsbare mensen als
kinderen en ouderen? En welke rol speelt de fiets daarin? Als je kinderen van 8 jaar
vraagt om hun ideale woonomgeving te tekenen, dan krijg je bijzondere resultaten.
Genoeg ruimte om te spelen, om te lopen en om te fietsen. Genoeg ruimte om veilig over te steken, om zelfstandig van school naar huis te lopen en om naar een
vriendje of vriendinnetje te fietsen. Vraag je senioren van 80 jaar om hun ideale
woonomgeving te schetsen, dan krijg je ook bijzondere resultaten. Genoeg ruimte
om rustig een praatje te maken, om te lopen en om te fietsen. Genoeg ruimte om
veilig over te steken, om zelfstandig van huis naar de winkels te lopen en – als dat
nog lukt – om met de elektrische fiets een blokje om te gaan.
Liefdevol
Het thema 8 tot 80 staat voor een veilige leefbare stad voor iedereen van 8 jaar en
80 jaar. Juist als het voor deze groepen makkelijk is om zich te bewegen in de stad,
de stad daar zelf voor uitnodigt, dan is ze voor iedereen geschikt. Op woensdag 2
december zoomt de Fietsersbond in op een aantal concrete fietsvraagstukken. Variërend van fietsparkeren in de binnenstad tot een winkelstraat waar fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer concurreren om de schaarse ruimte. Gil Peñalosa : ‘In Nederland zijn fantastische fietsenstallingen, maar het fietsparkeren op
straatniveau beter kan. Waarom niet meteen stallingen met een dakje tegen de
regen? We moeten liefdevol met onze fietsen omgaan.’

De avond start om 20.00 uur in
Het Wereldhuis, Lupineoord 4-6
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Hugo van de Steenhoven, vertrekkend
directeur Fietsersbond, begint de
avond met een presentatie over
‘leefbare steden’ met veel goede en
‘foute’ voorbeelden.
Aansluitend volgt een debat tussen de
aanwezigen: bewoners, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, politici en
anderen.
Deze avond biedt niet alleen inspiratie
voor Houten zelf, maar ook voor andere steden. De toegang voor deze avond
is gratis.
Meld je aan via:
http://houten.fietsersbond.nl
Adresgegevens en route
Het WERELDHUIS, Lupine-oord 4-6

Fietsen of wandelen vanaf het station Houten: langs het Haltna Huis, over Imkerseind,
bij de Lobbendijk links, achter sporthal Den
Oord.
Auto: De Poort in, weg vervolgen Lupineoord (iets links aanhouden), helemaal uit
rijden (±1 km).

Programma van 8 tot 80:
http://8tot80.fietsersbond.nl
Organisatie 8-80 Cities:
http://880cities.org
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Van Houten&co start fietscursus
voor nieuwe Nederlanders
Er is een enorme behoefte aan fietslessen onder nieuwe Nederlanders die
niet met fietsen zijn grootgebracht. Fietsen is leuk, gezond en bovendien erg
handig. ‘Om hun zelfstandigheid en mobiliteit te vergroten, is het belangrijk
dat zij leren fietsen’.
Dat vinden Ana Maria en Fahima. Zij zetten zich samen met van Houten&co in om na de zomervakantie in Houten fietslessen te organiseren. Houten biedt daar als Fietsstad natuurlijk mooie
gelegenheid toe. De fietscursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur. De eerste cursus is gepland vanaf zaterdag 29 augustus. Het maximale aantal deelnemers per cursus is tien.
De praktijklessen bestaan uit buiten oefenen. Tijdens de theorielessen leert men onder andere
de verkeersregels zodat de deelnemers na afloop van de cursus veilig aan het verkeer deel kunnen nemen.
Oproep voor fietsen!
Voor de fietslessen zijn we nog op zoek naar enkele fietsen van 26 inch of vouwfietsen.
Misschien staat er bij u thuis nog een goede fiets die niet meer wordt gebruikt. U kunt ons daarmee een groot plezier doen. De aangeboden fietsen worden door de Krachtfabriek en het Wereldhuis tegen onkostenprijs fiets klaar gemaakt voor gebruik door de cursisten.
Wilt u het fietsteam versterken?
Lijkt het u leuk om anderen te leren fietsen? Cursuscoördinator Ana Maria Oniceanu kan nog
hulp gebruiken van enkele vrijwilligers die praktisch willen assisteren bij het oefenen zoals balans leren houden en veilig fietsen in het verkeer.
Enig geduld, doorzettingsvermogen en een beetje humor komen daarbij goed van pas.
Het is leuk en dankbaar vrijwilligerswerk en u wordt onderdeel van het fietsteam.
Contact adres
Wilt u meer informatie of wilt u een actieve bijdrage leveren om de fietslessen in Houten te kunnen organiseren?
Neem contact op met:
Lidwine Elshof, opbouwwerker van Houten&co,
l.elshof@vanhoutenenco.nl,
tel: 030-7001535

AGENDA FIETERSBOND HOUTEN
zaterdag 29 augustus - Start fietscursus voor nieuwe Nederlanders door Van Houten&co.
zaterdag 5 september - Activiteitenmarkt ‘t Rond. Kom naar de stand van de Fietsersbond Houten.
zaterdag 26 september - Fietsverlichting reparatie-actie door de Fietsersbond Houten.
woensdag 7 oktober - E-fiets informatiedag.

