
Nieuwsbrief afdeling Apeldoorn aug/sept. 2014 
Kort	  na	  de	  vorige	  Nieuwsbrief	  (verzoek	  om	  fietsdocente)	  alweer	  een	  Nieuwsbrief	  	  ?	  
	  
Ja,	  daar	  zijn	  diverse	  redenen	  voor;	  we	  willen	  u	  namelijk	  alvast	  informeren	  over	  onze	  	  
ledenvergadering	  in	  november,	  uw	  hulp	  inroepen	  i.v.m.	  het	  “Project	  Veilig	  Fietsen”	  en	  even	  
terugkomen	  op	  de	  verzending	  van	  de	  vorige	  Nieuwsbrief.	  

	  
1. Vooraankondiging	  thema-‐	  en	  ledenvergadering	  2014	  
 
Daar	  stond	  ook	  al	  iets	  over	  in	  in	  de	  Nieuwsbrief	  van	  15	  augustus	  	  2014,	  maar	  we	  weten	  nu	  meer.	  
Op	  maandagavond	  17	  november	  2014	  zal	  onze	  jaarlijkse	  ledenvergadering	  gehouden	  worden.	  Het	  is	  
gebruikelijk	  dat	  we	  na	  deze,	  meestal	  kort	  durende	  ledenvergadering,	  ook	  nog	  een	  thema	  aansnijden.	  
Inmiddels	  is	  er	  al	  wat	  meer	  uitgekristalliseerd	  en	  is	  een	  klein	  werkgroepje	  bezig	  één	  en	  ander	  nader	  
uit	  te	  werken.	  Het	  zal	  hoe	  dan	  ook	  gaan	  over	  “verkeersregels	  en	  hoe	  in	  de	  praktijk	  hiermee	  om	  te	  
gaan”.	  Daar	  zal	  zeker	  ook	  aandacht	  zijn	  voor	  de	  ontwikkelingen	  van	  de	  E-‐bikes	  met	  daarbij	  de	  nieuwe	  	  
speed-‐pedelecs	  (	  http://www.elektrischefietsen.com/2014/speed-‐pedelecs-‐hoe-‐staat-‐het-‐
hiermee/#.U_olk_l_vTo	  )	  en	  ook	  het	  al	  dan	  niet	  verbieden	  van	  snorfietsen	  (soms	  in	  scooter	  
uitvoering)	  op	  het	  fietspad	  zal	  aan	  de	  orde	  komen.	  
We	  hebben	  contacten	  met	  een	  lid	  die	  expertise	  heeft	  op	  dit	  gebied	  	  en	  daarnaast	  ook	  met	  iemand	  
van	  Veilig	  Verkeer	  Nederland.	  Beiden	  hebben	  toegezegd	  wat	  te	  komen	  vertellen.	  
Nadere	  informatie	  volgt	  in	  oktober,	  maar	  houd	  deze	  avond	  alvast	  vrij.	  De	  avond	  begint	  om	  19.30	  uur	  	  
in	  Dok	  Zuid.	  	  
	  
2. Project	  veilig	  fietsen	  en	  een	  verzoek	  om	  reacties	  
	  
Op	  verzoek	  en	  in	  overleg	  met	  de	  Rijksoverheid	  gaan	  (alle)	  gemeentes	  in	  Nederland	  een	  Project	  Veilig	  
Fietsen	  uitvoeren.	  Dat	  gebeurt	  dus	  ook	  in	  onze	  gemeente.	  
	  
Onze	  afdeling	  wil	  daar	  graag	  een	  bijdrage	  aan	  leveren.	  Inmiddels	  hebben	  wij	  als	  kerngroep	  een	  korte	  
notitie	  geschreven	  die	  wij	  naar	  de	  projectleider	  van	  de	  gemeente	  hebben	  gestuurd.	  U	  treft	  deze	  
notitie	  (Input	  Fietsersbond	  voor	  het	  Project	  Veilig	  Fietsen)	  als	  bijlage	  aan	  bij	  deze	  Nieuwsbrief.	  
Als	  u	  deze	  notitie	  bestudeert,	  ziet	  u	  dat	  wij	  een	  aantal	  (algemene)	  punten	  aangeven	  waarvan	  wij	  
vinden	  dat	  die	  belangrijk	  zijn,	  o.a.	  om	  ongevallen	  te	  voorkomen.	  
Wij	  willen	  los	  van	  de	  notitie	  van	  de	  gelegenheid	  gebruik	  maken	  om	  u	  te	  vragen	  te	  reageren	  door	  
onveilige	  situaties	  aan	  ons	  door	  te	  geven.	  Dat	  kan	  een	  (voor	  fietsers)	  niet-‐optimale	  veiligheidssituatie	  
zijn	  in	  het	  wegontwerp,	  maar	  even	  goed	  een	  bepaalde	  markering,	  een	  als	  fietser	  onveilig	  ervaren	  
kruising,	  een	  gevaarlijk	  paaltje,	  een	  ergerlijk	  knelpunt,	  en	  dergelijke.	  	  Het	  betreft	  dus	  niet	  b.v.	  
losliggende	  stenen,	  putten	  in	  asfalt,	  etc.	  Die	  kunnen	  beter	  direct	  via	  de	  Buitenlijn	  aan	  de	  gemeente	  
worden	  doorgegeven.	  (https://secure.apeldoorn.nl/buitenlijn-‐form).	  
	  
Uw	  opmerking	  kan	  het	  best	  worden	  doorgegeven	  via	  ons	  afdelings	  e-‐mailadres:	  
apeldoorn@fietsersbond.nl	  waarbij	  we	  u	  vragen	  om	  naast	  een	  korte	  omschrijving	  van	  het	  knelpunt	  /	  
de	  onveilige	  situatie	  ook	  duidelijk	  de	  locatie	  (b.v.	  kruispunt	  van	  twee	  straten	  of	  eventueel	  
dichtstbijzijnde	  huisnummer)	  aan	  te	  geven.	  
	  
Wij	  zullen	  alle	  informatie	  anoniem	  verzamelen,	  inventariseren	  en	  met	  de	  gemeente	  bespreken.	  
De	  resultaten	  ervan	  zullen	  we	  uiteraard	  ook	  weer	  met	  u	  delen.	  	  
	  
	  



	  
	  
3. Excuses	  wat	  betreft	  de	  verzendingswijze	  van	  de	  vorige	  (e-‐mail)	  Nieuwsbrief	  

	  
Niet	  iedereen	  was	  blij	  met	  de	  vorige	  Nieuwsbrief	  van	  15	  augustus	  jl.;	  dat	  betrof	  niet	  de	  inhoud,	  maar	  
het	  feit	  dat	  wij	  een	  fout	  bij	  de	  verzending	  maakten.	  Door	  de	  haast	  werd	  de	  hele	  e-‐mail-‐adreslijst	  van	  
onze	  Apeldoornse	  leden	  niet	  zoals	  afgesproken	  via	  de	  BCC	  	  (blind	  carbon	  copy)	  verstuurd,	  maar	  
openbaar.	  Hierdoor	  konden	  alle	  leden	  elkaars	  e-‐mailadres	  zien.	  
Dat	  was	  dom	  van	  ons	  en	  wij	  bieden	  u	  onze	  excuses	  	  daarvoor	  aan.	  We	  zullen	  er	  in	  het	  vervolg	  extra	  
op	  letten	  en	  we	  streven	  er	  uiteraard	  naar	  dit	  in	  de	  toekomst	  	  niet	  meer	  te	  laten	  gebeuren.	  Verzoek	  
aan	  alle	  leden	  is	  de	  toen	  gestuurde	  e-‐mail	  weg	  te	  gooien	  en	  in	  ieder	  geval	  die	  adreslijst	  niet	  te	  
gebruiken.	  De	  kans	  op	  spam	  is	  dan	  veel	  te	  groot	  en	  het	  tast	  de	  privacy	  aan.	  
	  	  
Met	  vriendelijke	  fietsgroeten,	  en	  reageer	  a.u.b.,	  want	  uw	  mening	  telt	  voor	  ons,	  	  
	  
Namens	  de	  Fietsersbond	  afdeling	  Apeldoorn	  
	  
Jan	  Timmner	  
	  
Postadres:	  
Kasteellaan	  109	  
7325	  RN	  Apeldoorn	  
Email:	  apeldoorn@fietsersbond.nl	  
Website:	  http://apeldoorn.fietsersbond.nl/	  
	  
Bijlage	  :	  Input	  Fietsersbond	  Apeldoorn	  voor	  het	  Project	  Veilig	  Fietsen	  (aan	  de	  gemeente)	  

	  


