'Op die fiets!' actieplan fietsen - D66 Doetinchem

Veilig fietsen
Minder omfietsen
Minder fietsdiefstal

D66 krijgt het voor elkaar

'Op die fiets!'
Het gaat niet goed met de veiligheid van fietsers.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid rapporteerde in december 2017 een hoger
aantal ernstig verkeersgewonden dan ooit. In de
leeftijdsgroep 60-plus vallen relatief veel verkeersdoden onder fietsers.
Ook in Doetinchem moet er nog veel gebeuren om de
veiligheid van fietsers te verbeteren. Het valt mij op dat
een flink aantal fietspaden slecht verlicht en niet goed
onderhouden is en dat fietsroutes niet altijd logisch
zijn. Juist nu snelheidsverschillen op fietspaden
toenemen, is het van belang dat dat beter geregeld is.
Liever niet meer op de fiets. Vooral kinderen en ouderen voelen zich kwetsbaar op de fiets
en kiezen daarom steeds minder voor de fiets. Een vriendin vertelde me waarom zij haar
kinderen elke dag met de auto naar school brengt. Het oversteken van een drukke weg en
het gekrioel van auto’s bij de school zijn voor haar de reden om elke dag met haar auto ook
onderdeel te zijn van dat gekrioel.
Mijn ouders fietsen al hun hele leven flinke afstanden. Sinds een jaar heeft mijn moeder een
elektrische fiets. Dat was flink wennen. In de eerste maand belande ze op de motorkap van
een stilstaande auto. Het is goed afgelopen, maar het heeft haar wel banger gemaakt. Ze
stapt niet meer zo gemakkelijk op de fiets als voorheen.
Weer gemakkelijk en veilig op de fiets. In de komende raadsperiode zullen we samen aan
de slag moeten om te bereiken dat meer mensen in Doetinchem weer gemakkelijker gebruik
maken van de fiets. Ik vind het belangrijk dat er meer vrijliggende fietspaden komen en
dat fietsers voorrang krijgen bij oversteekplaatsen. Op plekken waar de jeugd nu tegen
het verkeer in fietst is iets aan de hand: is het daar niet logischer om in twee richtingen te
kunnen fietsen?
Met dit actieplan wil D66 Doetinchem bereiken dat er in de komende jaren weer meer
mensen op de fiets stappen. Daarom trekken wij er extra geld voor uit. Ziet u ons actieplan
wel zitten? Zorg er dan voor dat wij het waar kunnen maken en stem 21 maart 2018 op D66.

Jorik Huizinga
Lijsttrekker D66 Doetinchem
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Samenvatting
Fietsen is gezond, goed voor het milieu, goedkoop en snel. Het ideale
vervoersmiddel om je te verplaatsen. Wat D66 betreft gaan er in de
komende jaren meer mensen op de fiets. Wij gaan het volgende doen.
Veilige fietspaden
Snelheidsverschillen op fietspaden nemen toe. In Doetinchem willen
we verbreding van fietspaden, verbetering van de aanrijdroutes naar
fietstunnels en –bruggen en meer vrijliggende fietspaden. We willen dat
gebruikers hun voorkeur kunnen geven over bestraten of asfalteren.
Minder omfietsen
In Doetinchem moet je van je woonwijk naar een cruciale plek zoals het
ziekenhuis, het gemeentehuis, je school of je werk relatief vaak omfietsen.
Dat is te voorkomen door fietsroutes door de stad logischer in te richten.
Prioriteit aan onderhoud fietspaden
Veel fietspaden in Doetinchem zijn slecht onderhouden. Boomwortels of
scheef liggende stukken maken dat het oncomfortabel en onveilig is om
er te fietsen. D66 wil dat dit wordt aangepakt.
Fiets veilig stallen
Een belangrijke afweging om de fiets te pakken is de manier waarop je een
fiets kunt stallen. Als dat goed kan en je zeker weet dat je fiets veilig staat
op korte afstand, dan kiezen veel meer mensen voor de fiets.
Voorrang geven aan de fiets
Wanneer fietsers op kruispunten voorrang krijgen, dan wordt het
aantrekkelijker om de fiets te pakken in plaats van de auto. Automatische
fietsdetectie en wachttijdindicatie zijn essentieel, net als voorrang op elke
rotonde.
Innovatief fietsbeleid
Om te bereiken dat mensen eerder geneigd zijn de (elektrische) fiets te
gebruiken om naar hun werk, school, de binnenstad of hun vereniging te
gaan, zal er meer gedaan moeten worden.

D66 krijgt het voor elkaar

1. Veilige fietspaden
Snelheidsverschillen op fietspaden nemen toe. In Doetinchem willen we daarom
verbreding van fietspaden, verbetering van de nu vaak bochtige aanrijdroutes naar
fietstunnels en –bruggen en meer vrijliggende fietspaden. We willen dat gebruikers
hun voorkeur kunnen geven over bestraten of asfalteren.
Vrijliggende fietspaden
Doordat de snelheidsverschillen op fietspaden toenemen, voelen veel fietsers zich niet
meer veilig op fietspaden. Het aantal ongelukken neemt toe. D66 wil dat fietspaden
vrij liggen van de rijbaan en dat er minder bochten en obstakels zijn voor fietsers.
Waar paaltjes of betonblokken ineens midden op een fietspad staan, willen we dat
de gemeente deze verwijdert of ervoor zorgt dat ze zowel overdag als ’s nachts goed
zichtbaar zijn.
Goede fietstunnels en bruggen
Het is absurd dat een aantal nieuwe fietstunnels en fietsbruggen in onze stad zeer
scherpe bochten hebben. Dat is niet alleen onaantrekkelijk, maar ook nog eens zeer
onveilig. Het is duidelijk dat er niet echt nagedacht is over de veiligheid van de fietser.
De toeritten richting fietstunnels en bruggen zijn vaak rommelig aangelegd en lijken
soms niet af. D66 vindt dat onacceptabel.
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E-bikes en speed pedelecs
Om fietspaden voor e-bikes en speed pedelecs geschikt te maken, zal er kritisch
gekeken moeten worden naar de bestrating van fietspaden, de randen en naar
obstakels die niet altijd goed zichtbaar zijn. Wij willen dat er in de komende jaren
zichtbaar verbetering optreedt.
Bestrating of asfaltering
In de laatste jaren is in Doetinchem bij veel fietspaden gekozen voor bestrating in
plaats van asfaltering. Om veel redenen is het een verstandige keuze. Het gaat langer
mee, is eenvoudiger aan te passen en onderliggende bekabeling kan eenvoudiger
bereikt worden. Voor de fietser echter, is het een veel minder comfortabele keuze.
De bestrating ligt er (zeker na werkzaamheden aan de kabels onder een pad) vaak
hobbelig in en boomwortels maken dat je trillend en hobbelend je bestemming hoopt
te bereiken. D66 wil dat de gemeente gebruikers betrekt bij de keuzes die gemaakt
worden als het gaat om bestraten of asfalteren.
Snorfietsen en brommers naar de rijbaan
Snorfietsen en brommers worden zoveel mogelijk verplaatst naar de rijbaan. Dit is
veiliger en gezonder voor fietsers. Brom- en snorfietsen kunnen prima op de rijbaan
wanneer het een 30km-weg is.

2. Minder omfietsen
In Doetinchem moet je van je woonwijk naar een cruciale plek zoals het ziekenhuis,
het gemeentehuis, je school of je werk relatief vaak omfietsen. Dat is te voorkomen
door fietsroutes door de stad logischer in te richten.
Fietsersbond: in Doetinchem vaak omfietsen
Dat je in Doetinchem zo vaak moet omfietsen, blijkt uit gegevens van de Fietsersbond.
In de Mobiliteitsvisie van de gemeente is dit nader onderzocht en uitgewerkt. Vanuit
veel wijken is het op dit moment niet eenvoudig om bij het ziekenhuis te komen. Je
moet veel omfietsen als je bijvoorbeeld vanaf De Huet of Dichteren komt. Ook moet je
omfietsen als je van Het Loo of De Hoop komt.
Oude IJssel, binnenstad, De Huet
Soms is omfietsen te verklaren door de Oude IJssel, die je ergens zult moeten oversteken.
Ook de routes in De Huet zijn voor fietsers niet altijd logisch en rechtstreeks. De
binnenstad ‘het ei’ vormt voor routes van de ene naar de andere wijk een belemmering.
D66 is er daarom voorstander van dat je over het Simonsplein mag fietsen, wanneer
het niet druk is met winkelend publiek.
Doorfietsroutes
Sommige fietsroutes zijn drukker dan andere. Van Dichteren en De Huet naar het
centrum, van de stations naar de wijken, vanuit woonbuurten naar de scholen en vanuit
de verschillende wijken naar het ziekenhuis. D66 wil dat deze routes waar mogelijk
verbreed worden of gescheiden worden van het andere vervoer. Dat scheelt onveilige
situaties en wachten bij stoplichten en kruispunten.
Jongeren die tegen de rijrichting in fietsen
Op een aantal plekken fietsen jongeren steevast tegen de rijrichting in. D66 vindt het
belangrijk om in die gevallen na te gaan wat er aan de hand is en waar mogelijk een
fietspad in twee richtingen aan te leggen. Wij zijn er geen voorstander van om boetes
uit te delen, wanneer de inrichting van fietspaden niet logisch is.
Europaweg – Dichterseweg – Vancouverstraat
Een belangrijk knooppunt in de fietsverbindingen is de kruising met de spoorweg bij de
Europaweg. Voor D66 is herinrichting van dit knooppunt belangrijk. Voor auto’s, maar
vooral voor het openbaar vervoer (dubbel spoor) en fietsers. In het herinrichtingsplan
moet voor de fiets een goede verbinding gerealiseerd worden, zodat fietsers zonder
belemmering en kruising naar De Huet, Wijnbergen en Dichteren kunnen.
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3. Prioriteit aan onderhoud fietspaden
Veel fietspaden in Doetinchem zijn slecht onderhouden. Boomwortels of scheef
liggende stukken maken dat het oncomfortabel en onveilig is om er te fietsen. De
verlichting is soms slecht en bij vernieling duurt het lang voordat het hersteld is.
D66 wil dat dit wordt aangepakt.
Hobbelige bestrating en boomwortels
In de gemeente Doetinchem zijn helaas veel plekken waar fietsers in de problemen
komen door hobbelige bestrating en boomwortels. Dit leidt nu al tot onveilige situaties
en D66 voorziet dat dit de komende tijd eerder zal verslechteren dan verbeteren. De
prioriteit in het mobiliteitsplan ligt namelijk onvoldoende op mobiliteit per fiets. Daarmee
is er onvoldoende geld gereserveerd voor verbetering van het onderhoud. Wij willen
dat dit verandert.
Vervanging van asfalt door bestrating
Wanneer je van De Huet naar het stadscentrum van Doetinchem fietst, dan kom je
over veel verschillende stukken fietspad. De ene keer asfalt, de andere keer bestrating
(steen) en soms helaas ook van opgelapte stukken wegdek met scheuren. D66 wil dat
het onderhoud van de paden prioriteit krijgt. Er zal moeten worden nagegaan of het
vervangen van asfalt door bestrating wel oplevert dat het minder onderhoud vraagt.
Vooralsnog lijkt het geen gelukkige keuze.
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Sneeuw- en ijsvrij houden van fietsverbindingen richting scholen
Over het algemeen worden fietsverbindingen in Doetinchem goed gestrooid. In de
wijken bij scholen lukt dit niet altijd, waardoor ook in de afgelopen winterperiode weer
veel kinderen en ouders in de problemen kwamen. Wij willen dat de gemeente (BUHA)
meer prioriteit geeft aan het sneeuw- en ijsvrij houden van fietsverbindingen in wijken
richting scholen.

4. Fiets veilig stallen
Een belangrijke afweging om de fiets te pakken is de manier waarop je een fiets
kunt stallen. Als dat goed kan en je zeker weet dat je fiets veilig staat op korte
afstand, dan kiezen veel meer mensen voor de fiets.
Fiets stallen op de trein- en busstations
Op de stations is het een zooitje. Fietsen worden neergekwakt op looppaden, er
is geen aparte stalling voor snorfietsen en brommers. Oude fietsen die nooit meer
gebruikt worden, houden plekken bezet van fietsen die elke dag gebruikt worden. Er
worden op stations relatief veel fietsen gestolen. D66 wil dat er gehandhaafd wordt.
Fietsen buiten de rekken moeten worden verwijderd en de diefstal van fietsen moet
worden aangepakt. Dit om te bereiken dat meer mensen hun fiets veilig op het station
kunnen stallen.
Bewaakte fietsenstalling in de binnenstad
De fietsenstallingen in de binnenstad zijn een uitkomst voor mensen die de binnenstad
bezoeken. (Elektrische) fietsen kunnen daar gratis en veilig gestald worden. Waar
nodig, willen we uitbreiding van deze stallingen en uitbreiding van openingstijden.
Fiets bewaakt stallen tijdens het stappen
D66 vindt dat bezoekers van de binnenstad hun fiets gratis moeten kunnen stallen
tijdens cultuur en horecabezoek en tijdens het stappen. Daarvoor wil D66 de
mogelijkheid onderzoeken van een nieuwe bewaakte fietsenstalling in de buurt van de
Kies bij de Gruitpoort.
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5. Voorrang geven aan de fiets
Kwetsbaren in het verkeer (kinderen en ouderen) voelen zich niet veilig. Wanneer
fietsers op kruispunten voorrang krijgen, dan wordt het aantrekkelijker om de fiets
te pakken in plaats van de auto. Automatische fietsdetectie en wachttijdindicatie
zijn essentieel, net als voorrang op elke rotonde.
Automatische fietsdetectie
Bij elke grote oversteekplek met stoplichten wil D66 automatische fietsdetectie. Dat
bekent dat ongeveer 50 meter voordat en fiets bij het kruispunt is al gedetecteerd
wordt dat de fietser eraan komt, zodat het verkeerslicht voor de fiets eerder op groen
gaat.
Op elke grote oversteekplek wachttijdindicatie
Als fietsers moeten wachten, dan is het fijn om te weten hoe lang ze nog moeten
wachten tot het verkeerslicht op groen gaat. Het blijkt dat wachttijdindicatie ervoor zorgt
dat minder mensen door rood fietsen. Het beïnvloedt dus niet alleen het welbevinden
van de fietser maar vooral de verkeersveiligheid. D66 wil bij elke grote oversteekplek
wachttijdindicatie.

Weeg de fiets volwaardig mee bij plannen voor nieuwe wegen
Er zijn veel grote projecten geweest en er gaan er nog veel komen. Enkele voorbeelden
zijn de Oostelijke Randweg, de Europaweg, de verbinding Oude IJssel – binnenstad.
Op dit moment worden veel beslissingen over grote infrastructurele projecten genomen
op basis van een ‘Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse’ (MKBA), waarbij
nauwelijks rekening wordt gehouden met een fiets. D66 wil dat veranderen. Meer
aandacht voor de fiets in door de gemeente gefinancierde projecten, betekent ook
meer geld voor de fiets.
Situatie Haareweg – Kruisbergseweg
Aan de noordzijde van Doetinchem: Haareweg – Kruisbergseweg is duidelijk voorrang
gegeven aan automobilisten. De routes voor auto’s zijn ruim aangelegd en daarna is
er ook nagedacht over de route voor fietsers. Er is een oversteekplaats voor fietsers
(Begijnenstraat) die onveilig is en een zeer smal fietspad, dat tot onduidelijkheid en
gevaarlijke situaties leidt. Als het aan D66 ligt wordt deze situatie op korte termijn
aangepast.
Overstegen – Bilderdijkstraat
Veel kinderen steken met de fiets de Bilderdijkstraat over van woonwijk Overstegen naar
het zwembad en Skyzone. Nu IKC Noorderlicht daarbij gevestigd is, is de oversteek
een stuk drukker geworden. D66 is van mening dat er aan de oversteek structureel
iets gedaan moet worden.
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6. Innovatief fietsbeleid
Om te bereiken dat mensen eerder geneigd zijn de (elektrische) fiets te gebruiken
om naar hun werk, school, de binnenstad of hun vereniging te gaan, zal er meer
gedaan moeten worden. D66 heeft vernieuwende ideeën en wil dat uitwerken in
beleid.
Fietsen loont
In afstemming met bedrijven en instellingen willen we nagaan of zij in het kader van
gezondheidsbevordering en efficiënt om gaan met ruimte willen meedenken over
maatregelen die het voor werknemers aantrekkelijker maken om de fiets te pakken.
D66 wil het gesprek hierover faciliteren.
Opwekken van energie
Om fietspaden te verlichten, werkt het uitstekend om energiezuinige lampen aan te
sluiten op eenvoudige zonnepanelen. D66 wil daar in Doetinchem invulling aan geven.
Deelfietsen
Op stations staan deelfietsen. Waar het wenselijk is om dat netwerk verder uit te
breiden en/of te ondersteunen, wil D66 daaraan meewerken. We willen onderzoeken
of plaatselijke fietsleveranciers een bijdrage kunnen leveren aan projecten om fietsen
te gebruiken voor verplaatsing woon-werk en voor toeristen.
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