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Het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoersplan 
 
Het GVVP dient  als basis voor de ontwikkeling 
van nieuwe verkeersplannen, beheersplannen 
en planologische ontwerpen en dient ook als 
leidraad voor nieuw verkeersbeleid. 
In het kader van dit plan heeft de gemeente een 
groot aantal uitvoeringsplannen in het vizier. Het 
gaat onder meer om de volgende punten: 
Voor het ontbrekend stuk van het fietspad over 
het voormalige spoorlijntracé naar Apeldoorn 
nabij de Kopermolenweg (bij het fietstunneltje) 
wordt RGV ingehuurd om een aanvraag voor 
financiering en uitvoering bij de provincie 
Gelderland voor te bereiden 
Het fietspad achter de Hertenkampsweg (Emst) 
wordt verhard en het fietspad Oosteroenerweg – 
Heerde wordt aangepakt. Verder ligt er een 
verzoek van de gemeente Heerde om samen 
met de gemeente Epe het fietspad Dellen-
Heerderstrand te verbeteren. 
Er is subsidie voor 2012 voor verbetering van 
het fietspad langs het van Manenspad bij Welna. 
Er wordt werk gemaakt van een fietspad tussen 
de N309 en de Officiersweg 
Er is subsidie voor verbetering situatie langzaam 
verkeer Hoofdstraat/Korte Kuipersweg 
De belijning van de wegen die in het kader van 
de wijk-verkeersplannen zijn verbeterd wordt na 
der vakantie uitgevoerd (o.m. Dellenweg) en 
Officiersweg. 
De Provincie Gelderland gaat in 2013 groot 
onderhoud plegen aan N309 en aan de 
Heerderweg. 
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Fietstotaalplan 
 
In het 3e kwartaal van 2011 wordt een begin 
gemaakt met het Fietstotaalplan. Hierbij wordt 
inspraak georganiseerd en kunnen wij als 
werkgroep van de Fietsersbond afdeling Epe  
ook een bijdrage leveren. We zullen daar de 
geactualiseerde knelpuntenlijst inbrengen.  
Iedereen die knelpunten voor fietsers signaleert 
in Epe, Vaassen, Emst of Oene vragen we om  
die bij het secretariaat van de werkgroep te 
melden. 

Jaarlijkse ledendag 
De jaarlijkse ledendag voor leden en 

sympathisanten van de 
Fietsersbond in Epe vindt dit jaar 
niet in juni plaats maar op 17 
september 2011. We zijn opnieuw 
te gast op Landgoed Welna.  
Een uitnodiging volgt ! 
 

Bijenmarkt 
 
Evenals voorgaande jaren zijn we ook dit jaar 
weer aanwezig op de bijenmarkt te Epe, die 
plaatsvindt op woensdag 3 augustus van 9 tot 
12 uur.  
Dit jaar willen wij inventariseren welke 
knelpunten in fietsroutes volgens de bezoekers 
van de bijenmarkt het eerst aangepakt zouden 
moeten worden. Deze grootste knelpunten 
willen wij vervolgens bespreken met de 
gemeente die in het najaar gaat starten met het 
opstellen van een fietstotaalplan. 
Verder zullen wij belangstellenden informeren 
over de activiteiten van de Landelijke 
Fietsersbond en onze lokale afdeling. Op onze 
stand is interessante informatie te vinden, zoals 
folders over het terugdringen van fietsendiefstal, 
de actie “mijn slechtste fietspad”, de fietsschool 
et cetera.  
De stand is herkenbaar aan de gele vlag met 
het logo van de Fietsersbond. 
 
 
 



Actie ‘op voeten en fietsen naar 
school’ 

Uitvoering Wijkverkeersplan 
Epe Noord-West  

Op 15 september 2011 vindt wederom de actie 
“op voeten en fietsen naar school” plaats. Deze 
actie heeft als doel te stimuleren dat kinderen 
lopend of fietsend naar school gaan. Wij vragen 
collegeleden, gemeenteraadsleden en andere 
betrokkenen om  met een aantal kinderen mee 
te fietsen op hun dagelijks tocht van school naar 
huis. Er wordt aandacht besteed aan de 
problemen die zij daarbij ondervinden. Hoe 
kunnen we die oplossen?  

Het buitengebied Epe Noord-West, liggend ten 
Noord-Westen van het centrum van Epe en dat 
globaal wordt begrensd door de 
Tongerenseweg, de Zuidweg  en de 
gemeentegrens (Noord-Oostzijde) kreeg een 
nieuw wijkverkeersplan.  
De maatregelen kwamen neer op het instellen 
van een snelheidsbegrenzing tot 60 km/h op de 
meeste wegen in dit gebied, het instellen van 
snelheidremmers op drukke kruispunten en 
maken van fietssuggestiestroken op de 
Dellenweg en de Officiersweg. Knelpunten 
waren de inrichting van de Koekenbergweg, 
vooral voor fietsers,  

Op de scholen wordt die dag extra aandacht 
besteed aan het lopen of fietsen naar school. 
Lopend of fietsend naar school heeft veel 
voordelen: 

- de verkeersveiligheid neemt toe als er 
minder auto’s rond de school bewegen 

Ook de snelheidsbegrenzing van  
de Dellenweg en de parkeermogelijkheden 
langs deze weg bij de Hertenkamp vormen 
onderdeel van het plan. 

- de luchtkwaliteit wordt beter door een 
vermindering van uitlaatgassen 

- meer bewegen door lopen of fietsen is 
beter voor de gezondheid 

 

De werkzaamheden in het kader van deze 
plannen zijn inmiddels uitgevoerd.  
De Koekenbergweg heeft een volledige 
herinrichting gekregen waarbij het voor fietsers 
enorm is verbeterd. Op de Officiersweg en de 
Dellenweg zullen na de zomervakantie de 
fietssuggestiestroken worden gerealiseerd. 

Voor deze activiteit werken we samen met de 
verkeersouders van de scholen en Veilig 
Verkeer Nederland. Direct na de zomervakantie 
beginnen we met de voorbereidingen en 
verzenden we de uitnodigingen. We weten nu 
nog niet welke scholen meedoen, maar in de 
eerste week van september zal dit duidelijk 
worden. 

We hebben de gemeente inmiddels laten weten 
nog niet gelukkig te zijn met de parkeerstroken 
bij de Hertenkamp omdat deze nogal smal zijn 
en de auto’s daardoor een deel van de 
fietsstrook in beslag nemen.  
 Wilt u meefietsen? Neem dan contact op met 

Marion Luttenberg (mluttenberg@wanadoo.nl, of 
telefonisch 0578 628107). 

 
  
  

 
Afdeling Epe  

Afscheid van Jan_Willem van 
der Baan 
Sinds de oprichting van de werkgroep Epe van 
de Fietsersbond is Jan_Willem actief geweest. 
Bij de werkgroep bijeenkomsten speelde hij met 
verve en humor de rol van voorzitter en verder 
was hij met zijn  kennis van lokale situaties (zelf 
actief fietser)  een waardevolle bron van 
informatie en bedenker van creatieve 
oplossingen voor knelpunten. We vinden het 
jammer dat Jan-Willem ervoor heeft gekozen zijn 
werkzaamheden voor de Fietsersbond te 
stoppen , maar wensen hem veel succes met 
zijn andere activiteiten en aandacht voor zijn 
gezin. 

 
Aan deze editie van de Reflector werkten mee: 

 
Rein Veenhuizen 
Marion Luttenberg 

 Jan Polman 
 Bert Boetes 
 
secretariaat:  epe@fietsersbond.nl  
Klaverkamp 76         8162 HT Epe Jan Willem,  bedankt voor de jarenlange 

plezierige samenwerking.  
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