
  

Gelderse contacten met Veilig 
Verkeer Nederland 
 
 
Op 9 oktober 2010 was er in Arnhem een bijeenkomst 
van de Gelderse actieve leden van de Fietsersbond en 
van de Vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN), waar 
wij ook aanwezig waren met twee leden. Ook was 
aanwezig mevrouw Marijke van Haaren, gedeputeerde 
voor  verkeers- en vervoersbeleid in Gelderland, en 
daarnaast ook voorzitter van de landelijke Fietsersbond, 
maar ook voorzitter van de ROVG.(Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Gelderland.), een provinciale 
organisatie.  Het doel van de bijeenkomst was om 
kennis te krijgen van elkaars activiteiten in Gelderland 
en om na te gaan of er mogelijk wat samen kan0 worden 
gedaan. Er blijkt nogal wat verschil te zijn in de 
werkwijze van onze regionale afdelingen. De VVN 
hanteert op afdelingsniveau een lijst met activiteiten 
hanteert en krijgt hiervoor projectsubsidie van het 
ROVG.  Het gaat dan b.v. om de verkeersexamens, de 
fietskeuringen, de organisatie van de verkeersouders op 
de scholen en de fietsverlichtingsactie.  De Fietsersbond 
echter organiseert landelijke activiteiten, waarop de 
afdelingen kunnen inhaken. Daarnaast bepalen de 
afdelingen hun eigen beleid met de nadruk op specifieke 
problemen in de eigen regio  Samenwerken met of 
kritisch volgen van de plaatselijke overheid vormt ook 
een belangrijk deel van de lokale activiteiten. Het werd 
ook duidelijk dat de Fietsersbond veel meer in de 
breedte bezig was dan de VVN, waar verkeersveiligheid 
het centrale thema was. Wij kwamen tot de conclusie dat 
op dit moment geen specifieke projecten voor 
samenwerking in aanmerking kwamen. De 
verlichtingsactie, die ook door de Fietsersbond wordt 
georganiseerd, wordt op dit moment tot volle 
tevredenheid georganiseerd door ervaren leden van de 
VVN.  Opgedrongen bemoeienis van de Fietsersbond 
zou alleen maar averechts werken op het succes van 
deze actie. Wel zullen wij als Fietsersbond afdeling Epe 
contact houden met de plaatselijke VVN-afdeling. 
Tot slot benadrukte gedeputeerde van Haaren de 
voordelen van een succesvol fietsbeleid en noemde ook 
het meerjarenplan van de ROVG. Volgens haar zijn de 
Statenleden van Gelderland grote voorstanders van een 
goed fietsbeleid en willen dit ook financieel 
ondersteunen. Wij vonden dit een leerzame bijeenkomst  
vooral door het betere inzicht in de werkwijze van de 
VVN. 
 
 
Overleg door de Fietsersbond 
afdeling Epe met de gemeente 
Op 4 oktober 2010 hadden drie leden van onze afdeling 
overleg met de heren R.Hartgers, Afdeling Verkeer, en 

H.Posthuma, afdeling Strategie en Organisatie over de 
uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen van 
het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) 
en van andere projecten op fietsgebied. Een aantal 
maatregelen heeft  betrekking op de start op 12  
december a.s. van de Veluwelijn Apeldoorn-Zwolle 
met gelede bussen.  Het gaat daarbij om de Ringweg 
in Epe, de Hoofdweg in Emst en de Vaassenseweg/  
Emsterweg in Vaassen. 
300 000  uitgetrokken, waarvan      

- voor de Ringweg.  
Dan zijn er de uitvoering van de wijkverkeersplannen 
Epe- Noordwest, Vaassen- Zuidwest en Oene. Het 
gaat dan om snelheidsremmende maatregelen en de 
aanleg van fietssuggestiestroken  langs een aantal 
wegen. Hierbij is ook het herstructureren van de 
Koekenbergweg tot een breedte van 5 meter. 
Een van de doelen van het GVVP is het maken van 
een Fietstotaalplan.  De gemeente wil daarbij onze 
Fietsersbondafdeling nadrukkelijk bij betrekken. 
Hiervoor zullen alle fietspaden, inclusief de 62 km  ex-
RGVpaden, worden geklasseerd, waarmee de keuze 
van het wegdek en het onderhoudsysteem wordt 
bepaald.  
Volgende keer meer over dit onderwerp.   
 
 
Op Bijenmarkt aandacht voor 
vriendelijk verkeer.nl 
Evenals voorgaande jaren zijn we ook dit jaar 
aanwezig geweest op de bijenmarkt te Epe, die 
plaatsvond op woensdag 4 augustus. Op de 
bijenmarkt hebben we aandacht gevraagd voor de 
actie Vriendelijk verkeer.nl.  
 

 
 
Dit is een campagne van de fietsersbond die 2 jaar in 
beslag zal nemen. Met deze campagne wil de  
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Fietsersbond de omgangsvormen tussen verschillende 
verkeersdeelnemers op een positieve manier op de 
agenda zetten. Het verkeer wordt plezieriger en een stuk 
veiliger, omdat mensen meer rekening houden met 
elkaar.  
Steeds meer verkeersdeelnemers hebben last van 
asociaal en hinderlijk gedrag. Fietsers hebben last van 
automobilisten en andersom, maar fietsers hebben ook 
last van elkaar, en voetgangers ondervinden soms 
hinder van fietsers. Dit leidt tot chaotische en gevaarlijke 
situaties in het verkeer.  
 
Vragenlijst 
Aan de hand van een korte vragenlijst, die ook terug te 
vinden is op de website vriendelijk verkeer.nl. hebben wij 
mensen gevraagd of zij wel eens te maken hebben 
gehad met bepaalde situaties die onvriendelijk 
verkeersgedrag uitlokken. De vragen gingen over 
situaties waaraan een ieder zich wel eens bezondigt 
zoals over de stoep of door rood licht fietsen.  
 
De resultaten 
In totaal hebben 14 mensen de vragenlijst ingevuld. In 
het algemeen kan gezegd worden dat het merendeel 
van hen zich keurig gedraagt in het verkeer. Acht 
mensen zeggen af te stappen als ze een bord zien 

kijken wat er aan de hand is, en door te fietsen als dat 
kan. Iedereen vond het verwerpelijk om door rood licht te 
fietsen of tussen voetgangers door een zebrapad over te 
steken.  Op de vraag wat men zou doen als de tas van 
een fietser scheef zou hangen antwoordde 12 mensen 
dat ze zouden waarschuwen. Elf mensen gaven aan wel 
eens over een stoep te fietsen. Men deed dit als er 
vrachtwagens in de weg stonden of bij de winkels, of 
omdat men slecht ter been was en daardoor liever bleef 
fietsen. Vijf mensen gaven aan wel eens te telefoneren 
op de fiets, 8 mensen gaven aan dit nooit te doen.  
 
Wij merkten dat weinig mensen op de hoogte zijn van de 
campagne vriendelijk verkeer.nl. Dat is jammer. Volgens 
de landelijke fietsersbond komt dit omdat de provincie 
Gelderland de actie niet ondersteunt. De communicatie 
vindt voornamelijk plaats via de regionale en lokale 
zenders, en dat vindt  in Gelderland niet plaats. 
 
Het gemeentelijk servicenummer 
Nog steeds bestaat het gratis gemeentelijk 
servicenummer 0800-6677889.   Hier kan iedereen 
terecht voor klachten over schade aan wegen en 
fietspaden, maar ook schade aan verkeersborden en 
niet werkende straatverlichting. 
 
 
Mijn slechtste fietspad 
Op de site www.fietsersbond.nl  kan iedereen een klacht 
indienen over een bepaald fietspad. De Fietsersbond 
neemt dan contact op met de beheerder van dat pad en 

vraagt deze om de klacht op te lossen..  Hoewel dit 
soms veel geduld vraagt, blijkt het uiteindelijk wel te 
helpen 
 
  

fietspaden 
Jaarlijks belanden 325 fietsers in het ziekenhuis en 
melden zich 3000 bij de eerste hulp. 
Zij reden tegen een paaltje aan op het fietspad, 

n. De Fietsersbond 
constateerde na een onderzoek over 1800 km langs 
600 paaltjes binnen de bebouwde kommen, dat 
slechts 10% daarvan voldeed aan de 
vormgevingseisen voor verkeersvoorzieningen binnen 
de bebouwde kom.  
De Fietsersbond roept daarom fietsers op om 
hinderlijke of gevaarlijke paaltjes te melden op 
www.fietsersbond.nl/meldpunt . Zij kunnen worden 
ingevuld in het keuzemenu: aard klachten en dan in de 
categorie: paaltjes, obstakels.  De Fietsersbond zorgt 
dan dat de klachten bij de wegbeheerder terecht 
komen.   
 
 
Winterzorg fietspaden 
We hebben altijd nog de vorige winter in ons 
geheugen en de avonturen die op de fietspaden 
gebeurden. Dit jaar is het verschil dat de gemeente 
Epe nu wegbeheerder is van alle fietspaden in onze 
gemeente. Dit wil zeggen, dat er ook één strooi- en 
schuifbeleid is voor de paden, althans voor die paden 
die veel gebruikt worden voor woonschool- en woon-
werkverkeer.  In de begroting voor 2011 hoort bij de 
bezuinigingen ook een vermindering van het 
winteronderhoud van wegen en paden. Wat dat 
precies inhoudt, was in oktober nog niet bekend.  We 
zijn in nieuwsgierige afwachting. 
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