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Fietspad langs de Grift"
Nog deze zomer wordt op de kade tussen Grift en Apeldoorns Kanaal 
het Griftpad aangelegd. Of eigenlijk: verlengd. Tussen Emst 
(Schobbertsweg) en Apeldoorn ligt al zo’n fietspad.  Het nieuwe pad 
komt te liggen tussen de oude Schobbertsbrug in Emst en de 
Oenerweg in Heerde. Dat betekent dat fietsers voor de oversteek van 
de A50 nog wel van de Kanaalweg gebruik moeten maken.  

Doordat we als Fietsersbond vroegtijdig door de gemeente Epe bij de 
plannen zijn betrokken, konden we een veiliger oversteek van de 
Oenerweg in Epe aandragen. In het oorspronkelijk plan staken fietsers 
op twee verschillende plekken over (voor beide richtingen een andere 
oversteek). Dat vonden we geen goed idee.  Ons voorstel om de 
route iets te verleggen waardoor er één oversteek mogelijk zou 
worden, is gehonoreerd, al leidde tot enige vertraging van de aanleg.   

In september wordt het Griftpad, dat wordt uitgevoerd in 
betonverharding,  met  een feestelijk tintje officieel in gebruik 
genomen. Daarbij worden ook de andere betonfietspaden betrokken, 
die de afgelopen jaren de fietsmogelijkheden in het buitengebied van 
de gemeente Epe aanzienlijk hebben verbeterd. 	  
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Fietsersbond Epe 
wenst u een actieve 
zomervakantie toe. 

!
2014 

 Jaar van de Fiets  

in Epe  

!
Ledenmiddag 

U krijgt aan het einde van de 
zomer nog een uitnodiging, maar 
noteer maar vast in uw agenda: 
zaterdag 20 september hebben 
we onze jaarlijkse ledenmiddag. U 
ontmoet er uw mede-Fietsers-
bonders van de afdeling Epe en 
krijgt er actuele informatie over 
allerlei plannen en activiteiten. De 
locatie is weer de werkschuur op 
landgoed Welna in Epe. 
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Heel Epe fietst"
Fietsersbond Epe is nauw betrokken bij het project Heel Epe Fietst! 
Het is een platform voor alles op het gebied van fietsen en fietsers in 
de gemeente Epe.  De website www.heelepefietst.nl geeft een 
overzicht van alle activiteiten, routes, evenementen, faciliteiten voor 
fietsers.  Heel Epe Fietst! motiveert verenigingen, clubs, scholen, 
bedrijven, instellingen e.d. om ‘iets met de fiets’ te organiseren, en 
daarbij vooral de samenwerking met elkaar te zoeken om tot mooie 
activiteiten te komen.  Houdt u via de site op de hoogte van wat er 
allemaal te doen is. En breng vooral een bezoek aan het fietsfestival 
op zaterdag 14 juni (10-16 uur) in het Kulturhus EGW aan de 
Stationsstraat in Epe.  Vanzelfsprekend is de Fietsersbond daar ook 
vertegenwoordigd.  

Afscheid van Rene de Vries"
Namens Fietsersbond Epe heeft een kleine delegatie woensdag 28 
mei afscheid genomen van voormalig wethouder René de Vries. Als 
wethouder van o.m. verkeer was hij een warm voorstander van het 
fietsgebruik en als Fietsersbond hadden we aan hem dan ook een 
bondgenoot. De Vries liet weten dat hij van zijn kant de samenwerking 
met onze kerngroep eveneens als bijzonder prettig had ervaren.  Hij 
vertelde aan zijn opvolger te hebben overgedragen dat de 
Fietsersbond Epe een van de beste adviseurs op verkeersgebied is, 
die zich uit de naad werkt en haar zaken altijd gedegen heeft 
voorbereid.  Zijn opvolger in het nieuwe college van B&W is zijn 
partijgenoot (Nieuwe Lijn) Robert Scholten. De nieuwe wethouder 
heeft zich in een van zijn eerste openbare optredens al  meteen 
eenzelfde bepleiter van ‘meer fiets’ getoond. Tijdens de uitreiking van 
de verkeersdiploma’s aan de kinderen die hun verkeersexamen 
foutloos aflegden, noemde Scholten Epe weliswaar een 
fietsgemeente, maar hij vindt tevens dat er best nog meer gefietst kan 
worden. ,,Fietsen is gezond en goed voor het milieu’’, onderstreepte 
de verkeerswethouder nog maar eens. 

Periodiek overleg met gemeente Epe"

Vanaf begin dit jaar onderhouden we met de gemeentelijk ‘fietst-
medewerker’ Rik Hartgers een periodiek overleg. We spreken elkaar 
aan het begin van elk kwartaal, en zo veel vaker als nodig is. Tijdens 
dat overleg informeert de gemeente Epe ons over wat er op korte en 
langere termijn staat te gebeuren op terreinen waar fietsers mee te 
maken hebben. Van onze kant melden we eveneens waar we mee 
bezig zijn, waar we onveilige situaties signaleren, hoe fietsers beter 
gefaciliteerd kunnen worden. 
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Aan deze editie van de Reflector werkten mee: Tjada Amsterdam en Bert Boetes

�2juni 2014

Henk Boon verlaat de 
kerngroep    

Henk is raadslid geworden 

De gemeenteraadsverkiezingen en 
de daaropvolgende collegevorming 
hebben ook voor ons als afdeling 
rechtstreeks gevolgen gehad. Ons 
kerngroeplid Henk Boon is 
gemeenteraadslid geworden voor de 
fractie Christenunie/SGP. Dat 
noodzaakte hem zich uit de 
kerngroep terug te trekken. Dat 
betekent dat de kerngroep nog maar 
uit zes leden bestaat, die best wat 
versterking kunnen gebruiken. 
Belangstelling, of (eerst) een keertje 
meedoen aan ons overleg? Laat het 
weten via epe@fietsersbond.nl. 
Henk bedankt voor je betrokkenheid. 
En eh… in de raad rekenen we 
natuurlijk ook op je !  

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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