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Fietsersbond Epe doet mee aan het 
landelijk meldpunt!

Onlangs is er door de Fietsersbond een landelijk 
meldpunt gelanceerd, waarop fietsers hun 
knelpunten kenbaar kunnen maken. Het melden 
van knelpunten wordt hierdoor de fietser 
gemakkelijk gemaakt. Door naar de website van 
het meldpunt te gaan en daar op een kaartje aan 
te geven waar het knelpunt zich bevindt, kun je 
op eenvoudige wijze –door te slepen met een 
rode punaise- aangeven waar je een knelpunt 
wilt melden. Vervolgens word je gevraagd een 
beschrijving van het knelpunt te geven. 
De melding gaat daarna direct door naar de 
desbetreffende wegbeheerder. Voor het gebied 
Noord-Veluwe gaat de melding tevens naar de 
Fietsersbond afdeling Epe, die e.e.a. bij kan 
houden binnen de bestaande ‘knelpuntenlijst’ en 
tevens bij de Gemeente Epe de voortgang kan 
checken.
De melder krijgt bericht van het in behandeling 
nemen van de melding en wanneer het knelpunt 
is/wordt opgelost, wordt dit op de website-kaart 
ook (dan groene punaise + in tekst) 
aangegeven.
Er is ook een app beschikbaar voor de mobiele 
telefoon, waardoor fietsers zelfs ter plaatse 
meldingen kunnen maken.
Het blijkt een mooi instrument om de afdeling 
van de Fietsersbond te helpen nog meer zicht te 
krijgen op mogelijke knelpunten en deze in 
overleg met de gemeente of andere 
wegbeheerders op te lossen. Jan van Egmond 
coördineert het meldpunt namens de 
Fietsersbond Epe. De eerste meldingen zijn 
reeds binnen! U kunt het meldpunt en de 
meldingen bekijken via de website 
www.meldpunt.fietsersbond.nl
Dus herkent u knelpunten voor wat betreft het 
fietsbeleid? Meld ze via onze site!

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

In maart 2014 worden er weer gemeenteraads-
verkiezingen gehouden. Graag willen we als 
leden van de Fietsersbond meedenken over 
onderwerpen met betrekking tot het thema 
“fiets” in de plaatselijke verkiezingsprogramma’s. 
We hebben daarom naar alle fracties van de 
politieke partijen en naar alle raadsleden een 
brief gestuurd. In die brief leggen we uit waarom 
het belangrijk is dat er bij het ontwikkelen van 
beleid rekening gehouden wordt met de fiets. 
Het fietsgebruik neemt in ons land gelukkig nog 
steeds toe.  In 2011 fietsten we in heel 
Nederland 15 miljard kilometer bij elkaar.  Dat is 
9% meer dan in 2010. Bij de brief hebben we 
een document gevoegd waarin een aantal 
inhoudelijke aanbevelingen staan voor de 
verkiezingsprogramma’s. Een paar voorbeelden 
hieruit. De gemeente zorgt voor een netwerk 
van goed onderhouden fietspaden. De 
gemeente investeert in regionale snelfietsroutes. 
De gemeente verbetert lokale knelpunten in de 
fietsroutes  ter verhoging van de verkeers-
veiligheid. De gemeente zorgt voor kwalitatief 
goede fietsparkeervoorzieningen.
We hopen dat de plaatselijke politieke partijen 
de handschoen oppakken en in de politieke 
praktijk werk gaan maken van deze thema’s.

Ledenmiddag 2013

Op 31 augustus willen we weer onze jaarlijkse 
ledenmiddag houden op landgoed Welna. Deze keer 
hebben we het onderwerp 
snelfietsroutes gekozen als thema 
voor de ledenmiddag. Dit is een 
relatief nieuw fenomeen in fietsend 
Nederland. We hebben Gerke Mekkes 
en Ivo Smit bereid gevonden ons bij te 
praten over dit onderwerp. Beide 
heren zijn betrokken bij het werk van 
de Fietsersbond in de provincie 
Gelderland.  Ivo is onze vertegenwoordiger bij de 
Provincie en Gerke Mekkes heeft ervaring met het tot 
stand komen van de snelfietsroute tussen Apeldoorn 
en Deventer. We zijn benieuwd naar hun verhaal. 
We hopen met elkaar op een gezellige en leerzame 
ontmoeting.  Van 14 tot 16 uur bent u allemaal weer 
van harte welkom op de inmiddels bekende locatie. 
De definitieve uitnodiging volgt nog. 
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Paaltjes voor paal
Paaltjes in fietspaden voorkomen weliswaar dat 
automobilisten uit gemakzucht ook van een 
fietspad gebruik maken, paaltjes kunnen voor 
fietsers ook lastige obstakels zijn. De 
Fietsersbond vindt dat een deel  van de palen 

best weg kan. De werkgroep 
heeft  in de gemeente Epe zo’n 
50 obstakels in verharde  
fietspaden geïnventariseerd. 
Het was een hele klus. Van elk 
paaltje is een foto gemaakt en 
al die foto’s zijn, voorzien van 
de suggestie : ‘weghalen, laten 
staan, verplaatsen of de situatie 
verbeteren’, gepresenteerd aan 
wethouder René de Vries. 
Met die inventarisatie hopen we 

als Fietsersbond Epe wegbeheerder Gemeente 
Epe ertoe te bewegen eens kritisch naar haar 
‘paaltjesbeleid’ te kijken, met als doel  het  
gebruik van de verharde fietspaden nog veiliger 
en comfortabeler te maken. 

Zienswijze Marktwand en 
beeldkwaliteitsplan
De Fietsersbond heeft een zienswijze ingediend 
voor zowel het ontwerp bestemmingsplan 
Marktwand als voor het beeldkwaliteitsplan voor 
het centrumgebied. Kern van de zienswijze is 
dat de gemeenteraad vorig jaar een Fietsnota 
heeft vastgesteld met een aantal doelstellingen 
en ambities die er niet om liegen. Bij beide 
plannen die voor het centrum worden 
ontwikkeld, is deze nota echter niet als kader 
meegezonden aan het bureau dat de plannen 
gemaakt heeft. Een aantal in het plan 
vastgelegde ontwikkelingen bijvoorbeeld mbt 
autoverkeer en aantallen parkeerplaatsen 
werken volgens ons contraproductief  in het 
behalen van de in de fietsnota vastgestelde 
doelen zoals groei van het fietsverkeer naar 40% 
in 2015. 
In de commisievergadering zijn de zienswijzen 
nader toegelicht.

Nieuwtjes
De Fietsersbond gaat binnenkort haar huisstijl 
veranderen. Het logo wordt meer een beeldmerk 
waarin de fiets herkenbaar is en de kleuren en 
lettertypes worden zo gekozen dat deze zowel 
in druk als via digitale media optimaal te 
gebruiken zijn.  De huisstijl wordt geleidelijk 
ingevoerd zodat niet ineens al het bestaande 
materiaal waardeloos geworden is. Bij nieuwe 
campagnes en projecten wordt het nieuwe 
beeldmerk gebruikt.

Sneak preview

Ring, ringgg
Tot en met 2012 presenteerde de Fietsersbond 
Epe zich jaarlijks op de milieumarkt, die 
gekoppeld is aan de Eper  bijenmarkt, begin 
augustus. Vanaf dit jaar kiezen we ervoor 
aanwezig te zijn op de culturele pleinmarkt, 
begin september. Reden daarvoor is dat de 
bezoeker van de pleinmarkt meer onze 
doelgroep (inwoners van de gemeente Epe)  is 
dan het publiek van de bijenmarkt. 
De culturele pleinmarkt wordt dit jaar niet meer 
op het marktplein in Epe, maar op de 
Hoofdstraat nabij de Grote kerk gehouden. 
Behalve met een informatiekraam hopen we op 
zaterdag 7 september ludiek van ons te laten 
horen door middel van een concertje voor 
fietsbellen.  Het is nog maar een plan, maar we 
werken eraan. Mogelijk  gaan we tegen die tijd 
een beroep op u doen om met uw fiets (met bel 
natuurlijk)  aan dat feestje mee te doen. 

 Afdeling Epe 
Aan deze editie van de Reflector werkten mee:
Jan van Egmond, Henk Boon, Tjada Amsterdam 
en Bert Boetes
Secretariaat:  epe@fietsersbond.nl 
Klaverkamp 76         8162 HT Epe
Website: http:// epe.fietsersbond
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