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Posted on 7 november 2013 by Margreet

Relatief kleine ingrepen kunnen grote, positieve effecten hebben voor de fietsveiligheid van mensen
die moeite hebben met fietsen, mensen in elektrische rolstoelen en scootmobielen.
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Door bijvoorbeeld paaltjes weg te halen, te zorgen voor meer overzicht op gevaarlijke kruispunten
of door lessen voor de elektrische of driewiel fiets, blijven mensen langer veilig mobiel. Minister
Schultz van Haegen (van Infrastructuur en Milieu) maakte, samen met Fietsberaad en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) een, modelaanpak veilig fietsen. Zij stelde zeven burgemeesters
aan als ambassadeur fietsveiligheid om de maatregelen en tips uit de modelaanpak, uit te dragen.
Aat de Jonge, burgemeester van Dronten: 'samen met betrokken organisaties in de gemeente
zorgen we er voor dat iedereen in Dronten en omgeving veilig aan het verkeer kan deelnemen.
Minister Schulz heeft met de gemeenten afgesproken dat iedere gemeente aan het eind van 2013
een lokale aanpak voor verbetering van de fietsveiligheid heeft. De maatregelen in de modelaanpak
kunnen gemeenten gebruiken om die aanpak samen te stellen of om bestaande projecten uit te
breiden. Maatschappelijke organisaties als Veilig Verkeer Nederland (VVN), Fietsersbond, ANWB,
ouderenbonden en gehandicaptenorganisaties ondersteunen de gemeenten. Ze brengen
knelpunten in beeld en denken mee over lokale oplossingen.
De minister heeft zeven burgemeesters gevraagd om als speciaal ambassadeur voor fietsveiligheid
op te treden: Zoetermeer, Helmond, Amersfoort, Dronten, Oldambt, Franekerdeel en Delft. De
burgemeesters brengen fietsveiligheid via hun netwerk onder de aandacht bij bestuurders in hun
regio.
Burgemeester van Dronten, Aat de Jonge, Ik denk dat minister Schulz bij het verdelen van de
ambassadeursposten heeft gekeken naar verschillende typen gemeenten. Dronten is een vrij
nieuwe gemeente. Heel anders qua opzet dan een gemeente met bijvoorbeeld een historische
binnenstad. Vorig jaar kreeg Dronten ook veel aandacht door de aanleg van de Hanzelijn, de
spoorlijn die Dronten verbindt met steden als Zwolle en Kampen. We hebben een mooi fietspad
aangelegd langs de spoorlijn. We hebben veel aandacht voor fietsers.

Wat doet u als ambassadeur fietsveiligheid?
‚ Als ambassadeur ben ik de ogen, mond en oren van de minister. Ik kijk goed om me heen naar wat
er aan goede en minder goede dingen gebeurt als het over fietsveiligheid gaat. Dat koppel ik terug
aan de minister. Maar ik ga ook naar de wethouders verkeer & vervoer om over de modelaanpak
veilig fietsen te praten. Hoe ver zijn zij en hoe kan ik hen helpen het onderwerp op de agenda te
krijgen en houden. Verder geef ik lezingen en houd ik presentaties over fietsveiligheid daar waar ik
kan.

Waar heeft u het dan over?
‚ Fietsveiligheid gaat over het veilig inrichten van de fietsomgeving, zodanig dat iedereen veilig(er)
kan fietsen. De fietsveiligheid kan heel eenvoudig vergroot worden door het verwijderen van
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aandachtspunten hebben voor de aanpak van fietsveiligheid, bij u
terecht?
‚ Uiteraard kunnen mensen bij ons terecht om knelpunten onder de aandacht te brengen. We
kunnen altijd met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat er mogelijk is om de situatie te
verbeteren.

Meer informatie
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt het programma en de website
www.blijfveiligmobiel.nl Op deze website staan informatie en tips voor ouderen en mensen met een
beperking die veilig aan het verkeer willen blijven deelnemen.
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There are no comments yet.
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