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Verslag ledenvergadering Fietsersbond Apeldoorn,  
18 november 2019 
 

AANWEZIG:  
zo’n 23 mensen zijn aanwezig, waaronder: 
 Paul Schepers, de inleider van de avond 
 Jeannette Kuipers, gemeente.  
 Paul Baart, Groen Links 
 Eke Havekes, Partij voor de Dieren 
 alle kerngroepleden:  
  Jan Timmner, Ed Oldengarm, Anja Straathof,  
  Bert Middeldorp, Wim Droogers 
AFMELDING:  
 wethouder Wim Willems 
 
 
1. WELKOM 
Jan Timmner opent de avond, heet iedereen hartelijk welkom. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. MEDEDELINGEN 
- Jan meldt dat er in 2020 geen aparte nieuwjaarsbijeenkomst zal zijn; daarom is er vanavond na 

afloop een hapje en een drankje. 
 
3. VERSLAG LEDENVERGADERING 2018 
Dit verslag wordt goedgekeurd zonder verdere op- of aanvullingen. 
 
4. ACTIVITEITEN VAN FIETSERSBOND APELDOORN IN 2019 
Overleggen en zo: 
- We nemen deel aan verschillende overleggen: de kerngroep zelf, overleggen met de gemeente 

(beide circa 6 x p.j.), provinciale overleggen en in projectgroepen. 
- De digitale kant: nieuwsbrieven (ca. 3x p.j.), de website en de facebook-pagina 
- De ledenvergadering zoals vanavond, (1 x p. j.) 
 
Activiteiten die voorvloeiden uit die overleggen 
Aan de hand van een PowerPoint passeren de activiteiten van het afgelopen jaar de revue. 
- Het fietspad naar Klarenbeek langs de Elsbosweg. 
- Aandacht voor de provinciale activiteiten van Ed, ook geregistreerd op Gelderland TV. 
- De ontwikkelingen mbt de voorgenomen afsluiting van de Kapelstraat. 
- Fietsenstallingen (o.a. de nieuwe stalling Kijkshop-pand) en parkeervakken voor fietsen 

Deventerstraat. 
- Snelle fietsroutes en de overleggen daarbij. 
- Spookfietsers en wat ertegen te doen. 
- De tunnelplannen in de Laan van Osseveld. 
- Fietsvragen bij het mogelijk verleggen van het fietspad in de Halstraat. 
- Fietsen in winkelcentra ja of nee; moet ons inziens mogelijk blijven. Incidenten zijn incidenten.  
- De Hornbach-perikelen en onze teleurstelling daarover. 
- Problemen en kansen op de Ecofactorij. 
- Opmerkingen bij verkeerszaken op de Europaweg (en de kans op spookfietsers daar). 
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- Vroegtijdig meedenken over aanpassingen, bijv. bij de Sleutelbloemstraat en 1e Wormenseweg. 
- Deelname aan de seniorenmarkt. 
- Fietslessen geven op de (driewiel-) fiets aan autochtonen en allochtonen. 
- Opzetten/uitvoeren van fiets-infodag van de Fietsersbond Apeldoorn. 
- Onze eigen ‘fietskant’: fietskoerier, duofietser, wereldfietser, meefietser. 
 
5. FINANCIËN 
Ed legt aan de hand van de financiële verantwoording uit hoe het de afdeling het afgelopen jaar 
financieel is vergaan en hoe de begroting voor 2020 tot stand is gekomen. Er zijn geen vragen bij. 
 
6. PLANNEN VOOR 2020 
A. 
Naast onze eigen vergaderingen zullen er weer  
de overleggen met de gemeente zijn, met daarbij vast weer aandacht voor o.a.: 
- Veilig fietsen in het algemeen 
- SFR Epe - Apeldoorn, de verschillende varianten en de uitkomst 
- Het fietspad naar Klarenbeek (Elsbosweg) 
- Fietsen in de stad (met zeker ook de Kapelstraat) 
- Fietsen en fietsgedrag in de winkelcentra 
- en wat er aan actuele zaken langs komt 
 
B.  
Naast deze gewoon doorlopende activiteiten hebben we het komende jaar een mogelijke andere 
activiteit in gedachten: 
Een fietstocht voor leden: wanneer, dagtocht of morgen/middag, hoeveel km’s, waarheen? 
De conclusies hierbij zijn ongeveer: in mei, op een zaterdag, een dagtocht van rond de 50 km, met een 
duidelijk thema: wellicht in het kader van 75 jaar bevrijding, of langs bijzondere punten in Apeldoorn. 
 
C. 
Verder komt, in het kader van andere FB-activiteiten, Bert met de vraag:  
zijn er mensen die wellicht zouden willen meedoen om fietslessen te geven voor allochtonen. De 
oproep leverde drie potentiële gegadigden op. ( b.middeldorp@chello.nl ) 
 
7. GEVRAAGD: NIEUWE ACTIEVE LEDEN 
Wie wil de kerngroep komen aanvullen?  
Jan Timmner meldt dat hij weliswaar lid blijft van de kerngroep, maar dat hij vanaf heden terugtreedt als 
voorzitter (na 20 jaar) en als woordvoerder/aanspreekpunt van de afdeling Apeldoorn van de 
Fietsersbond. 
In enkele jaren tijd is het aantal leden van de kerngroep teruggelopen van 8 in 2016 naar 4 nu. Want, 
het meest actuele verlies: Ed Oldengarm gaat verhuizen naar buiten de gemeente.  
Omdat er genoeg werk aan de winkel is, doen we dus een oproep voor nieuwe gegadigden:  

Bent u iemand of kent u iemand die een steentje zou willen bijdragen?  
Neem dan s.v.p. contact op met ons. E-mail: apeldoorn@fietsersbond.nl . Of bel met Anja Straathof: 06 
– 8164 0085. 
 
8. RONDVRAAG 
- Zou het fietspad (bij Kanaal Noord) langs de westkant van het kanaal, bij McDonalds, niet moeten / 

kunnen worden verbreed? 
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Ed legt uit dat daar in wezen te weinig ruimte is om dat gedeelte goed te verbeteren. Het alternatief 
ervoor, aan de oostkant langs het kanaal, is asfalt, is voldoende breed en sluit via de brug even verderop 
aan op het fietspad langs het kanaal.  
 
- Bij de Kofferbakverkoop (langs Kanaal Zuid) is, aan de andere kant van het kanaal, langs de spoorlijn, 

een hek geplaatst. Daardoor is het daar nu op enkele plekken wel erg smal geworden.  
Het is duidelijk dat daar herinrichting aan de orde is, maar de vraag is vooral: hoe? De mogelijkheden 
zijn er behoorlijk beperkt. 
 
- Bij de fietspad-( ! )doorgang tussen De Ontvangst en de Veenhuizerweg v.v. worden doorrijdende 

auto’s gesignaleerd. Is dat bekend, en is daar aandacht voor? 
Het is inderdaad bekend. Het is al opgemerkt bij het gemeente-overleg ook. Vraag is hoe frequent het 
gebeurt en hoe vanzelfsprekend. Verder zal de politie n.a.v. een enkel voorval niet gaan posten, helaas. 
 
X.   EEN AFSCHEID 
Jan Timmner (nog nét voorzitter) neemt namens de kerngroep afscheid van Ed Oldengarm. Ed verhuist, 
tot zijn vreugde uiteraard, maar tot onze spijt. Hij heeft veel deskundigheid in huis, is ook provinciaal 
vertegenwoordiger, maakt veel fietskilometers, leverde een flinke inbreng als kerngroeplid van onze 
afdeling, en zal dus node gemist worden.  
Jan heeft als dank —voor de gastvrijheid bij zoveel overleggen van de FB-kerngroep bij Ed thuis — een 
boek voor Eds vrouw Ria (Arnold Zweers: Popsporen, het babyboomboek) en als dank voor al Ed zijn 
werk en inbreng ook een boek voor hem (eveneens van Zweers: Apeldoorn in de steigers). 
 
Ed dankt iedereen voor de samenwerking. En is blij dat hij in al die jaren Fietsersbond her en der in 
Apeldoorn toch wel wat heeft bereikt. Hij noemt als voorbeeld het Amaliapark,  
Verder meldt hij dat hij van plan is om zich exact op de 29e november in te schrijven in Zutphen. Dan is 
hij op de dag af 40 jaar Apeldoorner geweest. 
 
9. PAUZE 

 
10. DATA EN FIETSVERKEER 
Na de pauze geeft ons voormalige kerngroeplid Paul Schepers een voordracht over de verschillende 
mogelijkheden van openbaar toegankelijke data rond fietsen, fietsinfrastructuur en verkeer. Daarbij  
passeert af en toe ook wat jargon.  
 
Zaken die langs komen zijn onder andere: 
- alle ingevoerde data voor de Fietsrouteplanner van de Fietsersbond, zodat er keus is uit vele soorten 

route-varianten, met bijv. zelfs info over asfalt of tegels 
- alle gratis software die op internet beschikbaar is; vele open source mogelijkheden 
- GIS: Geografische Informatie Systemen 
- PDOK: Publieke Dienstverlening Op de Kaart 
- BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie 
- Nationaal Wegenbestand 
- Open Topo 

 
De mogelijkheden zijn vele. De data wordt veelal (ook) gebruikt voor het bekijken van wegbreedte, van 
ongevallenspots, verkeersintensiteit, enz. 
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Al deze informatie moet uiteraard eerst wel door andere digitale toepassingen makkelijker toegankelijk 
worden gemaakt. En dat is op zich nog een aardige klus, zo blijkt wel: want beschikbaarheid is één, maar 
toegankelijkheid en overzicht vergen veel gepuzzel voordat het zover is.  
 
Al met al was het een interessant kijkje achter schermen waar we anders vast niet zomaar terecht 
komen. 
 
Tot slot 
Ed dankt Paul voor zijn verhaal en geeft hem een fles Rioja, naar zijn zeggen meegebracht bij een van 
zijn fietstochten. 
 
11. EN DAN 
- wordt iedereen bedankt voor de aanwezigheid en  
- is er nog een drankje en een hapje en natuurlijk de kans om samen even gezellig ‘bij- en na te 

praten’. 
 
 
W.D. 
 
 
 
 

contactgegevens ● E-mail: apeldoorn@fietsersbond.nl ● Website: apeldoorn.fietsersbond.nl ● Facebook: Fietsersbond Apeldoorn 


