
Betreft: meewerken aan de revisie van het knooppuntennetwerk.   Beste mensen,  Het fietsknooppuntennetwerk (FKN) is een fijne methode om vooral fietsvriendelijk  de route tussen de plaatsen A en B af teleggen. Goed bebord en voorzien van informatiepanelen op diverse knooppunten. Het netwerk op de Veluwe is nu ongeveer tien jaar in gebruik. Tijd voor een aanpassing. Er zijn vele nieuwe fietspaden aangelegd. Deze paden kunnen zeker in het FKN worden opgenomen. Als voorbeelden: de nieuwe ontsluiting bij het zendstation Radio Kootwijk (rondom de Kathedraal), de paden langs de Wetering (Weteringsebroek) en de mogelijkheden bij vliegveld Teuge.  De gemeente Apeldoorn heeft ons, als kenners van de fietsmogelijkheden, gevraagd of wij mee willen werken aan een grondige “up date” van het FKN. De kerngroep heeft op dit verzoek positief gereageerd. Wij doen bij deze dan ook een beroep op u om hieraan mee te werken!  Het concrete verzoek aan onze leden:  - Fiets de komende dagen eens via het FKN door de gemeente. Wees daarbij alert op nieuwe paden, mogelijkheden om de route “fietsvriendelijker” te maken. Staan de knooppunten op de juiste plaats?  
- Meld je bevindingen aan de kerngroep, via apeldoorn@fietsersbond.nl. Geef wel duidelijk aan van welk, naar welk knooppunt de route gaat. De kerngroep zal dan alle opmerkingen bundelen en doorgeven aan de gemeente.  Stuur je meldingen uiterlijk op maandag 30 november door.  Wat gebruik je als basisgegevens? De FKN vindt je onder meer op:  - De kaart “Naar buiten in Apeldoorn” deze kaart is begin januari bij u in de bus gevallen! - De “Basiskaart” van het Landelijk Fietsplatform - De Falk fietskaart “VELUWE” (nr. 9) - Verder routegidsen en fietsatlassen van Aldi en Lidl. 
- De achtergrondkaart van www.nederlandfietsland.nl keuze: Bordjeweg - De app Fietsknoop (I-phone en Android) En natuurlijk zijn er nog veel meer digitale kaarten beschikbaar.  Wij, als kerngroep, stellen het zeer op prijs dat de gemeente ons benaderd voor deze aanpak. Dit geeft aan dat de Fietsersbond duidelijk als een partner gezien wordt.  De kerngroep hoopt op veel reacties!    



  


