
 

Hinder voor fietsers in Eindhoven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Overlast van autoverkeer 

op de Hoogstraat? 

> Onveilige rotonde op het 

Floraplein? 

> Lang wachten bij 

stoplichten op de 

Mecklenburgstraat? 

> Slecht wegdek op de 

Huizingalaan? 

> Geen plek in de stalling 

in de Kerkstraat? 

> Fiets gestolen bij het 

station? 

 

Doe er wat aan! 

Word actief bij Fietsersbond Eindhoven 

De bond die opkomt voor uw veligheid 

en fietsplezier. In Eindhoven en de rest 

van Nederland. 



"Ik ben blij dat er nu eindelijk aandacht is voor de 

slechte fietsenstalling voor het Van Maerlant. Dat heeft 

de Fietsersbond toch maar mooi voor elkaar gekregen. 

Als ik er langsfiets moet ik ontzettend opletten. Anders 

loop ik kans dat ik tegen iemand aanfiets die op het 

fietspad loopt omdat de stoep vol staat met fietsen.” 

Veel bereikt... 

In Eindhoven en landelijk heeft de Fietsersbond heel wat voor elkaar 

gekregen.  

Een greep uit de resultaten van de afgelopen jaren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Eindhoven 

> De gemeente is gestopt met 

wegslepen van fietsen in de 

binnenstad  

> Goede fietsroutes van buitenwijken 

naar het centrum 

> Eindhoven heeft een coördinator 

fietsbeleid aangesteld 

> Fietsbelans 1 & 2; onderzoek naar 

het fietsklimaat in Eindhoven 

> Interactieve fietsrouteplanner 

Zuidoost Brabant 

Landelijk 

> Duizenden fietspaden en 

kruispunten verbeterd 

> Invoering van de dodehoekspiegel 

> Belastingvrije 

fietskilometervergoeding voor 

werknemers 

> Voorrang voor fietsers van rechts 

> Minder fietsdiefstal door meer inzet 

van de politie 

> OV-fiets en vernieuwing stallingen 

bij stations 

...maar ook nog veel te doen 

> Voldoende goede (onbewaakte) stallingen in het 

centrum. Gratis bewaakte stallingen 

> Kerkstraat en 18 Septemberplein toegankelijk houden 

voor fietsers. 

> Actief meedenken bij reconstructies en herinrichting 

van wegen en kruispunten. 

> Aanpak knelpunten voor fietsers in de stad. 

> Vergroten van onze bekendheid met publieksacties 

(bv verlichtingsactie, verkeersveiligheidslabel). 



Steun ons! 

Als u lid wordt kan de Fietsersbond in 

Eindhoven en op landelijk niveau nog 

effectiever zijn. 

Hoe meer leden we hebben, hoe beter er naar 

u en ons geluisterd wordt. 

Nog beter is het natuurlijk 

als u vrijwilliger wordt. We 

kunnen in Eindhoven altijd 

nieuwe mensen gebruiken. 

Als ogen en oren in hun 

eigen buurt, of om mee te 

helpen bij een van onze 

acties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afdeling Eindhoven van de Fietsersbond bestaat uit actieve 

vrijwilligers die goed op de hoogte zijn van alle fietsroutes en 

fietsvoorzieningen in uw omgeving. Zij weten precies waar onveilige 

plekken zijn of waar iets verbeterd moet worden voor fietsers. Zij geven 

dit door aan de gemeente en indien nodig voeren zij acties. 

De Fietsersbond probeert bij alle 

beslissingen die fietsers aangaan 

de politiek te beïnvloeden. Soms 

organiseert de Fietsersbond acties 

om via de media aandacht te 

krijgen voor een gevaarlijke 

verkeerssituatie. 



Meer weten? 

 

www.fietsersbond.nl 

Op onze website kunt u meer lezen 

over wat de Fietsersbond doet. Ook 

vindt u er heel veel informatie voor 

fietsers en een route¬planner. 

 

www.fietsersbond.nl/eindhoven 

Op de website van de afdeling 

Eindhoven leest u lokaal fietsnieuws. 

Ook kunt u uw klachten over slecht 

wegdek hier melden. 

Vier redenen om lid te worden 

1. Meer en betere voorzieningen voor fietsers 

2. Zes keer per jaar het tijdschrift "Vogelvrije Fietser" met 

interessante en praktische informatie voor fietsers, bijv. 

testen van fietsen, sloten en routes 

3. Elke drie maanden het tijdschrift "Ventiel" met informatie 

voor fietsend Zuidoost-Brabant 

4. 10% korting bij meer dan 500 fietsenwinkels 

Het lidmaatschap kost maar 24 euro per jaar! 

“Wij doen altijd alles op de fiets. Toen de kinderen klein waren 

gingen ze mee in de fietskar of achterop. Nu fietst de oudste al 

zelf naar school. Daarom zijn we actief geworden bij de 

Fietsersbond. Om kinderen en ouders voor te lichten over veilig 

fietsen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt ons ook bereiken via eindhoven@fietsersbond.nl 


