Geachte gemeenteraad van Vlaardingen,
Van harte gefeliciteerd met uw zetel in de raad van Vlaardingen! De afgelopen maand hebben door
heel Nederland bijna 14.000 inwoners hun raad opgeroepen om de fietsveiligheid te vergroten in
hun gemeente! Zo ook voor uw gemeente; Vlaardingen.
Voor Vlaardingen waren dat 75 inwoners. De volledige brief kunt u hieronder vinden. Ook hebben
sommige inwoners een voorkeur aangegeven voor een topprioriteit. Deze verdeling ziet u hieronder:
•
•
•
•

Snelheidsverschillen tussen auto’s en fietsers verkleinen, onder andere door een
maximumsnelheid van 30 km/u in de bebouwde kom breed in te voeren: 16
Veilige fietsroutes naar school maken: 4
Fietspaden beter inrichten om valpartijen te voorkomen: 22
Er voor zorgen dat iedereen veilig in het donker kan en durft te fietsen: 4

Naast deze thema’s werkt de Fietsersbond aan tal van andere dossiers, zowel landelijk als lokaal.
Onze verkeersveiligheidstop 10 geeft een mooi overzicht van concrete acties die u als raadslid in
gang kunt zetten: Onze top 10 van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren - Fietsersbond
Onze lokale afdeling werkt ook hard aan plaatselijke thema’s en gaat graag met u in gesprek. De
contactgegevens kunt u hier vinden: Lokale afdelingen - Fietsersbond
We hopen dat u de komende jaren de fiets duidelijk op 1 zet in uw raadswerk!
Mochten er nog vragen zijn kunt u de lokale afdeling of ondergetekende contacteren.
Namens de 75 briefondertekenaars uit Vlaardingen,
Hartelijke fietsgroet,

Beleidsadviseur Ruimte en Mobiliteit

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar,
gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen!
Fietsersbond Landelijk Bureau
Nicolaas Beetsstraat 2a
3511 HE Utrecht
T 030 2918144
M 06 82051023
E
I http://fietsersbond.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------De ondertekende brief:
Beste gemeenteraadsleden,
Gefeliciteerd met jullie nieuwe uitdagende functie in uw gemeente. Er is veel werk aan de winkel om
de gemeente waarin ik woon veiliger te maken voor fietsers. Ik wil graag blijven genieten van het
fietsen in mijn gemeente en daarom roep ik u op om:

•
Snelheidsverschillen tussen auto’s en fietsers te verkleinen, max. snelheid van 30 km/u in de
bebouwde kom
•
Veilige fietsroutes naar school te maken
•
Fietspaden beter in te richten om valpartijen te voorkomen
•
Er voor te zorgen dat iedereen veilig in het donker kan en durft te fietsen
Door de fietser op 1 te zetten maakt u niet alleen het verkeer veiliger, maar draagt u ook bij aan een
sociale, inclusieve gemeente met een gezonde leefomgeving. Fietsen is namelijk goedkoop, iedereen
kan het, er is geen uitstoot en mensen die veel fietsen zijn gezonder. Ongeacht partijkleur, ideologie
of overtuiging, de fietser op 1 maakt onze gemeente beter voor iedereen!

Met hartelijke groet,
Een bezorgde burger

