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VVN en Fietsersbond lichtactie
Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en ouderraad van CC De 
Noordgouw hebben woensdagochtend 9 december een grote 
verlichtingsactie gehouden op drie locaties. De actie werd met een 
opvallend matrixbord ondersteund door de Combinatie IJsselweide 
en ook de Heerder wethouder Gerrit van Dijk stak zijn handen uit de 
mouwen tijdens de actie. 
  
De actie was vooral gericht op leerlingen van CC De Noordgouw, 
maar ook scholieren en fietsers richting Epe werden kort staande 
gehouden voor een snelle check! Was de verlichting in orde, dan 
kregen de fietsers een kleine beloning. Fietsers die onvoldoende 
verlicht fietsten(ca. 12%) werden gewaarschuwd voor de gevaren en 
de politiecontroles die gepland staan. Fietsers die in het donker 
verder moesten, kregen, zo lang de voorraad strekte, een lampje om 
veilig op school of werk te komen. 
  
Reacties fietsers 
Veel fietsers werden verrast door de kleine attentie voor goed gedrag 
en reageerden enthousiast. “Goede actie, het is belangrijk om goed 
zichtbaar te zijn.” Ook werd een fietser gespot die bij het opvallende 
matrixbord de tekst “Val op, fiets verlicht”  afstapte om zijn verlichting 
aan te doen. Veel leerlingen gaven tijdens de controle aan dat ze de 
batterij van de fietslamp eigenlijk al lang hadden willen vervangen, 
maar dat het er telkens niet van kwam. De aangekondigde 
politiecontroles vormen zeker een stimulans om nu wel aan de slag te 
gaan. 
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  Fietsersbond Epe 
wenst u fijne 

Kerstdagen en veel 
fietsgenoegen in 

2016 

Ledenmiddag 

In September heeft onze jaarlijkse 
ledenmiddag plaats gevonden in 
de tuin bij Jan van Egmond in 
Emst. Een prima manier om elkaar 
als leden van de afdeling eens in 
een ongedwongen setting te 
ontmoeten. Het leverde ons in 
ieder geval ook weer gespreksstof 
op voor onze knelpuntenlijst en 
het gevoel dat ook leden die niet 
actief zijn in de kerngroep, wel 
meedenken ! 

REFLECTOR 
Nieuwsbrief nr.20  van de Fietsersbond afdeling Epe 
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Fietsparkeren in Epe en Vaassen
Fietsersbond Epe is in de planfase betrokken geweest bij de inrichting 
van het nieuwe centrum in Epe. Afgesproken was dat eerst zou 
worden bekeken waar mensen hun fietsen zouden neerzetten en dat 
vervolgens op die plekken het stallen van fietsen zou worden 
gefaciliteerd. We waren nogal verbaasd 
om een dag voor de uitvoering van 
werkzaamheden te horen dat er 
inmiddels zogenaamde nietjes waren 
besteld en geleverd en dat die 
geplaatst zouden worden. Die zijn zo 
geplaatst dat er niet twee fietsen met 
fietstassen tussen kunnen. Bovendien 
zetten de meeste mensen hun fiets op 
standaard . Overigens worden fietsen 
wel keurig in een rij geparkeerd in het 
verlengde van de beoogde plaatsen. 
Een gemiste kans wat ons betreft. In Vaassen hebben de ondernemers 
aan de bel getrokken bij de gemeente om het stallen van fietsen beter 
te faciliteren. We zijn met ambtenaren in Vaassen gaan kijken en 
hebben suggesties gedaan, die worden uitgewerkt en met de 
Vaassense ondernemers besproken. 

Update Fiets-knooppuntennetwerk
De gezamenlijke gemeenten van de Veluwe hebben samen 
afgesproken het onderhoud van het knooppuntennetwerk op de 
Veluwe voor hun rekening te nemen. In najaar 2015 heeft een 
inventarisatie plaats gevonden van knelpunten en verbeterpunten. In 
de gemeente Epe was aan de Fietsersbond gevraagd aan deze 
inventarisatie een bijdrage te leveren. Rein en Bert zijn samen op pad 
geweest om alle knooppunten na te lopen en hebben verbeter 
voorstellen gedaan aan de gemeente. In de loop van 2016 zal het 
onderhoud gaan plaats vinden. We hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om ook voorstellen te doen voor het aanleggen van 
ontbrekende schakels in het fietsknooppuntennetwerk. 

Heerderweg

Er is in de Eper samenleving veel commotie ontstaan over de 
bomenkap langs de Heerderweg in verband met het aanleggen van 
vrijliggende fietspaden. Vanzelfsprekend is de Fietsersbond blij met 
verbetering van de positie van de fietser, maar we waren, na de 
informatiebijeenkomsten, in de veronderstelling dat de fietspaden 
vooral achter de bomen gesitueerd zouden worden. Op het verkeerde 
been gezet ? Het aantal te kappen bomen  verontrust ons ook en we 
hopen dat provincie en gemeente het aantal kan verminderen door 
de plannen nog eens kritisch tegen het licht te houden. Natuurlijk zijn 
alle procedures rond de reconstructie afgerond, maar zolang er nog 
niet aan uitvoering is begonnen, kan voortschrijdend inzicht helpen bij 
het vinden van een bevredigende oplossing.
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Oproep voor extra 
ogen en oren    

Meer mensen uit Vaassen 
betrekken 

In november hebben we een oproep 
geplaatst in een aantal lokale kranten 
om meer mensen vanuit Vaassen te 
betrekken bij het werk van de 
Fietsersbond. In de kerngroep is 
Vaassen met alleen Jan Polman 
mager vertegenwoordigd. De 
oproep heeft 4 reacties opgeleverd 
van mensen die knelpunten hebben 
aangedragen. We zullen daarmee 
aan de slag gaan en hopen dat deze 
mensen onze extra ogen en oren in 
het Vaassense kunnen zijn! 

Komt u zelf situaties tegen die voor 
fietsers onveilig zijn? Grote gaten in 
het wegdek, gevaarlijke obstakels op 
de (fiets)route, losliggende tegels in 
het fietspad, onlogische 
verkeerssituaties?  

Meld ze op het meldpunt van de 
Fietsersbond: www.meldpunt/
fietsersbond.nl. Het is een effectieve 
manier om het probleem opgelost te 
krijgen. 

Fietsersbond Afdeling Epe  

Secretariaat:  epe@fietsersbond.nl 
Klaverkamp 76         8162 HT Epe
Website: http://epe.fietsersbond.nl
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