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Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij een van onze actieve leden op

onderstaande adressen.
Ze zijn gemakkelijk bereikbaar, zowel telefonisch als schriftelijk.

Erik Bruijn

Van Reedestraat 32
2406 TW Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 470991

Wil Klaassen (voorzitter)
Kopenhagensingel 85
2408 EL Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 518735

Albert Klooster
Bateweg 6
2481 AN Woubrugge

Tel. 0172 426130

Rudy van Vliet
Machineweg 6

2445 BB Aarlanderveen
Tel. 06-15105327

Henk van der Zanden
Wagenmaker 65
2401 GB Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 444579
email: alphen.rijn@fietsersbond.nl

Mocht u tijd over hebben
en u wilt ons komen helpen,

meld u dan aan als actief lid.

Dan kunnen we meer doen
voor fietsers die meer willen.

Kijk ook eens op:

www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
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Vooraf

Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van onze secretaris Arno van Zaanen,
die inmiddels naar het oosten des lands is verhuisd. Met enige moeite hebben we
zijn taken kunnen herverdelen onder de andere actieve leden. Een van die taken
was het samenstellen van de PedaalRidder. Zoals u kunt zien, is het ons ook zonder
Arno gelukt een nieuwe editie uit te brengen.

In deze aflevering

• blikken we terug op de Fietsverlichtingsactie

• publiceren we de nieuwste cijfers over verlichting in Alphen aan den Rijn

• kondigen we een nieuwe Knelpuntennota aan

• interviewen we wethouder Verhagen van Jacobswoude over knooppunten

• analyseren we het fietsparkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn

• geven we de politie een complimentje voor het losknippen van een fiets

• bespreken we het nut van de extra fietsenrekken bij het NS station

• leggen we uit hoe er meer fietsen in de Fietsappel zouden passen

Veel leesplezier toegewenst.
Wij horen graag van u.

Succesvolle Fietsverlichtingsactie

De Fietsverlichtingsactie van afgelopen najaar heeft weer veel belang-
stelling getrokken. Ook rijden er meer fietsers in het donker met goede
verlichting dan een jaar geleden.

Op zaterdag 3 november 2007 is in de regio Rijnstreek weer de jaarlijkse Fiets-
verlichtingsactie gehouden. Voor het dertiende achtereenvolgende jaar hadden we
aan De Vest in Alphen aan den Rijn (bij de ingang van de Aarhof) een stand in-
gericht. Hier werd door leden van de Fietsersbond (aangevuld met enkele andere
vrijwilligers) verlichting van fietsen gecontroleerd en zo nodig gerepareerd. Klanten
hoefden hier alleen de materiaalkosten voor te betalen. Ook bij zeventien rijwiel-
handelaren in de Rijnstreek konden fietsers terecht voor deze actie. Doel van dit
alles was om het publiek er weer eens op te attenderen dat het belangrijk is om
(werkende) verlichting te hebben, wanneer men in het donker op de fiets stapt.

De belangstelling voor de actie was groot. De stand aan De Vest trok een kleine
100 bezoekers. Bij de rijwielhandelaren kwamen ruim 600 mensen langs. Ter verge-
lijking: in 2006 bedroeg dit laatste aantal ongeveer 350. In dit opzicht kunnen we
dus weer van een succesvolle actie spreken. Wellicht profiteerden we hierbij van de
commotie in de media in de voorafgaande weken, over de boetes voor lampjes die
bijvoorbeeld aan jas of rugzak bevestigd zijn.
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Telling verlichting

Ook met het doel van de Fietsverlichtingsactie gaat het de goede kant op. Net
als vorig jaar hebben we in Alphen aan den Rijn tijdens het donkere seizoen (van
september tot en met maart) geteld hoeveel fietsers in het donker met of zonder
verlichting rijden. Of met ‘foute’ verlichting: een oranje voorlicht, een knipperend
achterlicht of een lampje aan de rugzak bijvoorbeeld. De tellingen leverden het vol-
gende resultaat:

aantal percentage
2007-2008 2007-2008 2006-2007

met officieel goedgekeurde verlichting 1192 70,83% 66,21%
zonder verlichting 387 22,99% 23,94%
met ‘foute’ verlichting 104 6,18% 9,85%
Totaal 1683 100% 100%

Natuurlijk moet je altijd voorzichtig zijn met de interpretatie van statistieken. Klei-
ne verschuivingen kunnen immers een gevolg van toeval zijn. Toch lijkt het erop dat
het aantal fietsers met goede verlichting in een jaar tijd met ruim 4% is gestegen. De
winst is voor een klein deel afkomstig bij de mensen die vorig jaar helemaal zonder
verlichting reden, en voor het grootste deel bij de mensen die vorig jaar nog met
‘foute’ verlichting reden. Heeft de discussie over de ‘foute’ lampjes misschien toch
effect gehad. . .

Voor details van de telling: www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn

Rudy van Vliet
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Knelpuntennota

In het jaar 2000 heeft de Fietserbond afdeling Alphen aan den Rijn e.o. een knel-
puntennota opgesteld. Dit document is een verzameling van onhandige, onveilige,
onpraktische, ellendige (fiets)verkeerssituaties in Alphen en omgeving, en was voor
onze afdeling een handvat om in de contacten met de gemeente deze punten onder
de aandacht te brengen. Inmiddels zijn we zo’n acht jaar verder en is, gelukkig, een
groot aantal knelpunten uit deze lijst verbeterd (bijvoorbeeld het wegdek van vele
fietspaden, en het fietspad langs de president Kennedylaan) of wordt er aan ver-
betering gewerkt (stationsomgeving). Ook zijn er, helaas, verkeerssituaties die nog
steeds niet verbeterd zijn (bijvoorbeeld de rotonde van het Raoul Wallenbergplein).
Een goed moment om opnieuw, met een frisse blik, naar deze knelpuntennota te
kijken. Dus is de afdeling gestart met een nieuwe inventarisatie van knelpunten,
om met een nieuwe knelpuntennota met nieuwe energie verbetering voor fietsers in
Alphen te bereiken. Ondanks het feit dat wij veel door Alphen fietsen, kunnen wij
niet alle situaties overzien. Daarom via deze weg een oproep:

Welke verkeerssituatie in Alphen en omgeving moet van u zeker in de
knelpuntennota opgenomen worden?

Graag uw reactie naar een van de personen van de afdeling of per e-mail naar
alphen.rijn@fietsersbond.nl.

Erik Bruijn

Knooppunten in de regio

Knooppunten veroveren het land. Ook in onze regio komen ze eraan.
Een interview met wethouder mw. Doky Verhagen van Jacobswoude.

1. Hoe werkt het fietsknooppuntennetwerk eigenlijk precies ?
[D.V.] Een gebied is voorzien van knooppunten en nummers. Je fietst dus naar een
bepaald nummer; onderweg kun je op routeborden heel gemakkelijk je route wijzigen
en je kunt met een lijstje van bijvoorbeeld 8 nummers een hele middag fietsen. Geen
geknoei meer met kaarten die uit je hand waaien, etcetera. Iedereen die het gebruikt
is razend enthousiast. Wij hebben er zelf ook perfecte ervaringen mee opgedaan in
Limburg en op de Veluwe en de Achterhoek.

2. Wat is de mening van het college van Jacobswoude over dit netwerk
en dan vooral in verband met recreatieve ontwikkelingen in onze regio?
[D.V.] Wij zijn initiatiefnemer geweest. Zegt dat genoeg?. Het is een geweldig
idee (oorspronkelijk een BELGISCH idee, ere wie ere toekomt) Je zet je gemeente
letterlijk en figuurlijk op de kaart.

3. Klopt het dat het nogal lang heeft geduurd voordat het netwerk
kon worden gerealiseerd in onze regio?
[D.V.] Helaas ja. Maar veel gemeenten doen mee, dan gaat het ook nog om geld
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en subsidie en definitief aanleggen kost tijd. Maar het komt in zicht. Niet alle
gemeenten zijn even snel in hun reacties. Sommigen hadden het niet in de begroting
staan en dan duurt dat iets langer. De Duin-/kustgemeenten gaan ook meedoen en
dan wordt het een geweldig groot gebied dat op deze wijze ontsloten wordt.

4. Wanneer zal het netwerk uiteindelijk in gebruik kunnen worden
genomen?
[D.V.] Wij hopen dat we het nog dit hoogseizoen in gebruik kunnen nemen. Voor-
afgaand aan het seizoen lukt net niet, de aanbesteding gaat binnenkort de deur uit,
dan worden de bordjes gemaakt en geplaatst.

5. Is het netwerk een dure aangelegenheid voor onze gemeente gewor-
den en dat dan in relatie met andere gemeenten om ons heen?
[D.V.] We hebben (allemaal) heel heel veel subsidie en het kost weinig, ook het
onderhoud is voor 10 jaar ondergebracht.

6. Gaat de gemeente er nog speciale aandacht aan geven als het net-
werk in gebruik wordt genomen?
[D.V.] Zeer zeker, maar wel in regionaal verband.

7. Sluiten de routes van het netwerk aan op de uitgave van de ge-
meente “Wandel & Fiets” uit 2002?
[D.V.] Ze zijn in het zelfde gebied en zullen deels overlappend zijn. Omdat de vorige
uitgave langs cultuur ging, wijken de routes op onderdelen af.

8. Is het al bekend wanneer het kaartmateriaal voor het netwerk be-
schikbaar is?
[D.V.] Wij hebben uiteraad al een kaart waarop het gebied aangegeven is in num-
mers. Daarop wordt het ingericht. Bij de opening komt er uiteraard ook het beno-
digde papierwerk.

Albert Klooster

Fietsparkeren in centrum Alphen

De gemeente is niet tevreden over het gebruik van de gratis fietsenstal-
lingen in het centrum van Alphen aan den Rijn. De Fietsersbond denkt
mee over de oorzaken.

In januari van dit jaar liet wethouder Groen in ’t Wout van de gemeente Alphen
aan den Rijn weten dat hij niet tevreden was over het gebruik van de twee gratis
bewaakte fietsenstallingen in het centrum. Terwijl er in deze stallingen nog plaats
genoeg is, staan er vele fietsen buiten de rekken op straat. Deze fietsen zorgen voor
overlast, zeker als ze nog eens omvallen of omver gegooid worden. De wethouder
stelde vast dat fietsen soms “asociaal worden neergeplempt.”

Bij een willekeurige telling op een zaterdagmiddag bleken in de twee fietsen-
stallingen (aan De Vest en het Fossapad, met een gezamenlijke capaciteit van 750
fietsen) slechts 300 fietsen te staan. Ondertussen stonden er in het centrum 1200
fietsen op straat, terwijl daar maar 900 rekken staan (Bron: AD Groene Hart).

Als Fietsersbond voelen wij ons door deze berichtgeving ook enigszins aange-
sproken. Wij denken daarom graag mee over oplossingen voor de gesignaleerde
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problemen. Wij denken niet dat de schuld voor de overlast alleen bij gemakzuchtige
fietsers ligt, maar dat de omstandigheden er ook aan bijdragen.

Allereerst hebben we het idee dat het probleem vooral bij de ondergrondse fiet-
senstalling aan het Fossapad ligt (zie foto). Bij een eigen telling in de stalling aan
De Vest kwamen we op een zaterdag aan een bezettingsgraad van 95%. Deze stalling
is aantrekkelijk, omdat ze goed in het zicht ligt, op een een gunstige plaats (bij een
ingang van winkelcentrum Aarhof), met de ingang aan de kant van de Aarhof en
bovendien gelijkvloers is.

De stalling aan het Fossapad ligt weliswaar vlak aan het Rijnplein, maar de
ingang voor mensen met een fiets ligt net aan de verkeerde kant, aan het Fossapad
dus. Weliswaar kun je aan de zijde van het Rijnplein de stalling zonder fiets verlaten,
en op vertoon van je stallingsbon de stalling ook weer binnenkomen, maar veel
mensen weten daar niet van. Vanaf het Rijnplein valt deze uitgang/ingang van
de stalling ook helemaal niet op, tussen de Burgerking en de H&M. Ten slotte
lijkt een ondergrondse fietsenstalling gevoelsmatig ook minder aantrekkelijk dan
een gelijkvloerse.

We beseffen dat er niets aan te doen is dat de stalling aan het Fossapad onder-
gronds is. Toch zijn er volgens ons wel enkele mogelijkheden om het gebruik van
deze stalling te verbeteren:
• Zo kan aan de beide uiteinden van het Fossapad wellicht nog duidelijker gemaakt
worden dat halverwege dit pad de ingang van een gratis, bewaakte fietsenstalling
ligt. Winkelpubliek op de fiets zou de fietsenstalling niet over het hoofd moeten
kunnen zien.
• Daarnaast kan de gemeente meer bekendheid geven aan de uitgang/ingang van de
fietsenstalling aan het Rijnplein. Niet alleen in publicaties in de media, maar ook
door de uitgang/ingang prominenter zichtbaar te maken aan het Rijnplein zelf.
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• Verder zou Theater Castellum zijn bezoekers misschien nadrukkelijker kunnen
wijzen op de aanwezigheid van een gratis bewaakte fietsenstalling in de buurt.

Zelfs met deze maatregelen kun je echter niet verwachten dat alle fietsers die de
Hoge Zijde van het centrum bezoeken, hun fiets in de bewaakte stalling zetten. Als je
gericht een kort bezoek aan een bepaalde winkel wil brengen, moet je de mogelijkheid
hebben om je fiets vlakbij die winkel te zetten. Dat is immers een eigenschap die
het fietsen aantrekkelijk kan maken, ten opzichte van andere vormen van vervoer.
Om de overlast van lukraak geparkeerde fietsen te beperken, zal de gemeente dus
ook moeten investeren in extra fietsenrekken buiten de bewaakte stalling.

We hebben de gemeente een brief gestuurd met bovenstaande suggesties. Heeft u
andere ideeën? Meld het een van de actieve leden, of via alphen.rijn@fietsersbond.nl

Rudy van Vliet

Vast

Over het station (of liever gezegd: voorheen het station) en dan vooral het stallen
van je fiets bij het station is veel te vertellen. Veel ellende: volle fietsenrekken,
fietsendiefstal, vernielingen, rommel, je fiets niet meer terug kunnen vinden, etc.

Maar onlangs had ik een andere ervaring. Op een zaterdagmiddag onze twee
fietsen netjes in de rekken vastgezet (natuurlijk dubbel op slot, dus met kabelsloten
aan elkaar). Blijkt dat er bij terugkomst in Alphen dezelfde avond nog een slot om
onze fiets en nog een derde fiets zit. Wat nu? Naar huis lopen en de volgende dag
kijken of het slot is weggehaald? Wie doet zoiets? Een grappenmaker die een slot
over heeft? Of is het een code om aan te geven welke fietsen gestolen moeten worden?
Een vergissing? Een dronkemansactie? En waarom onze fietsen (niet bepaald de
nieuwste)?
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Bij de bewaakte fietsenstalling zijn ze behulpzaam, maar nee een betonschaar
kunnen we natuurlijk niet lenen. We krijgen wel een (verkeerd) telefoonnummer
van de politie. Met het juiste nummer (0900-8844, voor de niet spoedgevallen)
krijgen we te horen dat er iemand langs gestuurd zal worden. We stellen ons in
op toch wel een half uurtje wachten (er zullen misschien wel dringender zaken zijn
op zaterdagavond), maar al na een minuut of tien zijn er twee agenten. Tot onze
vreugde hebben ze ook aan een betonschaar gedacht! Na het bewijs dat het onze
fietsen zijn (sleuteltje) wordt het slot doorgeknipt en kunnen we met een vertraging
van een half uur op weg naar huis.

Erik Bruijn

Extra rekken bij station Alphen

Na tellingen door de Fietsersbond heeft de gemeente Alphen aan den
Rijn extra tijdelijke rekken geplaatst bij het NS station. Het kan echter
nog wel even duren voordat deze rekken goed gebruikt gaan worden.

Afgelopen najaar stelde de Fietsersbond vast dat er bij het NS station van Alphen
aan den Rijn te weinig fietsenrekken waren aan de centrumzijde van het spoor. Ter-
wijl er plek was voor 913 fietsen, stonden er op enkele donderdagochtenden ongeveer
1000. Gevolg was dat er veel fietsen buiten de rekken stonden. In een Stationsom-
geving die toch al compleet overhoop ligt, versterkte dit de rommelige indruk en
zorgde het ook voor overlast voor voetgangers en fietsers.

Nadat wij dit aan de gemeente hadden gemeld, heeft de gemeente in februari
2008 langs spoor 1 ruim 200 extra rekken geplaatst. Tijdens de werkzaamheden
aan de Stationsomgeving zullen deze rekken blijven staan, althans de eerste tijd.
Wij juichen deze snelle actie toe, maar helaas werd het effect daarvan ondermijnd
doordat NS met ingang van december 2007 spoor 1 niet meer gebruikt. Het is dus
voor fietsers helemaal niet zo aantrekkelijk om de nieuwe rekken te gebruiken. Voor
veel fietsers zou het betekenen dat ze eerst een stukje door moeten rijden langs het
station, en vervolgens weer terug kunnen lopen. In de praktijk staan er dus maar
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een stuk of 30 fietsen in de nieuwe rekken. En ondanks enkele schoonmaakacties van
de gemeente worden er toch weer veel fietsen gewoon op straat in de buurt van de
oude rekken geplaatst.

Om de benutting van de nieuwe rekken te vergroten hebben we de gemeente
Alphen aan den Rijn verzocht om NS te vragen spoor 1 weer in gebruik te nemen.
Na de sloop van het oude stationsgebouw was daar tijdelijk geen gelegenheid om
te schuilen, met als gevolg dat wachtende treinreizigers bij regen de ingang van
fietsenstalling Oldenburger blokkeerden. Inmiddels staan er weer enkele overdekte
schuilplekken.

Wat ons betreft kan spoor 1 dus wel weer gebruikt worden. Extra voordeel
daarvan is dat reizigers van de kant van het centrum (de grote meerderheid) niet
meer onder slagbomen door hoeven te duiken om hun trein op spoor 2 te halen.
Volgens een artikel in Alphen.CC erkent NS dat gebruik van spoor 1 om die reden
gewenst is. De gemeente heeft ons verzoek doorgespeeld aan NS. Die geeft echter
aan dat men eerst een extra abri bij spoor 1 wil plaatsen, voordat men de treinen
via dat spoor gaat sturen. In september van dit jaar is het misschien zover.

Rudy van Vliet

Te weinig rekken in Fietsappel

De Fietsersbond is niet tevreden met het aantal rekken in de nieuw te
bouwen Fietsappel. De bond vraagt dan ook om uitbreiding.

In de nieuwe Stationsomgeving van Alphen aan den Rijn komen er naast een nieu-
we bewaakte fietsenstalling, twee nieuwe onbewaakte fietsenstallingen: aan weers-
zijden van het spoor één (zie plaatje).
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Kerk en Zanen

Centrum

Aan de zijde van Kerk en Zanen komt een gewone stalling, met plaats voor 640 fiet-
sen. Aan de zijde van het centrum komt een opvallend rond gebouw, met plaats voor
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1020 fietsen. De feitelijke stalling binnenin dit gebouw heeft een spiraalvorm, van
drie verdiepingen hoog. Vanwege de gelijkenis van deze spiraal met een appelschil
wordt deze stalling ‘Fietsappel’ genoemd.

Op dit moment zou de capaciteit van 1020 fietsen voldoende zijn aan de centrum-
zijde van het station. In het najaar van 2007 troffen we daar bij tellingen namelijk
ongeveer 1000 fietsen aan. De laatste jaren is het aantal mensen dat met de fiets
naar het station komt echter met tientallen procenten gestegen, zowel landelijk als
in Alphen aan den Rijn. Als deze groei doorzet, is de Fietsappel al gauw te klein.

Dit kan nog verergerd worden doordat de nieuwe bewaakte fietsenstalling, volgens
de huidige plannen, deels geautomatiseerd wordt. In de praktijk betekent dit dat
veel klanten besluiten om hun fiets dan maar onbewaakt te stallen.

Het lijkt zonde van het geld om een mooie fietsenstalling te bouwen, die bij
oplevering eigenlijk al te klein is. Wij hebben daarom afgelopen najaar bij de ge-
meente Alphen aan den Rijn gepleit voor extra onbewaakte stallingsruimte aan de
centrumzijde van de nieuwe Stationsomgeving, in of buiten de Fietsappel.

De gemeente is niet direct aan onze wensen tegemoet gekomen. Aan de ene kant
is men er niet van overtuigd dat meer dan 1000 mensen hun fiets onbewaakt aan de
centrumzijde van het station zouden willen plaatsen. Aan de andere kant verwacht
men dat mensen hun fiets wel aan de zijde van Kerk en Zanen zullen zetten, wanneer
ze ontdekken dat de Fietsappel vol is. Er komt namelijk een mooie tunnel onder
het spoor door, en dan zou het gemakkelijker zijn om even door te rijden naar de
andere kant.

Mocht er toch te weinig stallingsruimte aan de centrumzijde zijn, dan zouden er
elders aan die zijde in de Stationsomgeving extra rekken geplaatst kunnen worden,
maar daar wordt nog geen ruimte voor gereserveerd. Volgens de gemeente is er
binnen de Fietsappel zelf geen ruimte voor uitbreiding.

Nieuwste ontwikkelingen

Op 26 maart 2008 was er op het stadhuis een informatie-avond over de Stationsom-
geving. De maquette van de Fietsappel die daar getoond werd, toonde aan dat er
binnen de contouren van het gebouw wel degelijk ruimte is voor uitbreiding van het
aantal rekken. Boven de drie lagen met fietsen loopt de spiraalvorm namelijk nog
een rondje door. Alleen kent de spiraal daar geen dichte vloer, maar is het een open
constructie van balken en buizen, als een zeer vlakke ‘wentelladder’.

Wanneer hier een vloer in gelegd wordt, zouden daar volgens ons nog wel 200
fietsen kunnen staan. Een extra vloer zorgt wel voor extra belasting van de fundering
en de draagconstructie van de Fietsappel. Er zal dus onderzocht moeten worden of
die daarop berekend zijn. Zonodig zal de constructie erop aangepast moeten worden.
In dit stadium is dit nog mogelijk. Na oplevering van de Fietsappel zal dat echter
moeilijk worden.

Een andere complicatie is dat er in de Fietsappel volgens het bestemmingsplan
geen fietsen gestald mogen worden, hoger dan nu is gepland. Dit is het gevolg van
afspraken tussen de gemeente en hotel Golden Tulip. De hoteleigenaar wil namelijk
geen inkijk vanuit de Fietsappel in de hotelkamers. Om hieraan tegemoet te komen,
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zou de buitenkant van de Fietsappel bij de extra verdieping, aan de zijde van het
hotel met ondoorzichtig folie kunnen worden afgeschermd.

We hebben inmiddels een brief met dit voorstel aan de gemeente gestuurd.

Rudy van Vliet

Planning werkzaamheden Stationsomgeving

Op de informatie-avond over de Stationsomgeving op 26 maart 2008 is ook de nieuw-
ste planning bekendgemaakt voor de werkzaamheden in dat gebied.

Belangrijk onderdeel in de planning is dat van 14 juli tot eind augustus 2008
de tunnel onder het spoor wordt gegraven. In die periode zullen de treinen blijven
rijden: eerst enkele weken vanaf de sporen 3 en 4 en later vanaf de sporen 1 en 2.

Vanaf augustus 2008 worden vervolgens fiets- en voetpaden richting de tunnel
aangelegd, wordt de tunnel netjes afgewerkt en worden de fietsenstallingen gebouwd.
Eind september 2009 zou dit alles moeten worden opgeleverd.

Korting voor leden

Leden van de Fietsersbond kunnen korting krijgen bij 500 fietsenwinkels in heel
Nederland. Een compleet overzicht vindt u op

www.fietsersbond.nl/winkels

Op dit moment kunt u in onze regio bij de volgende zaken korting krijgen op vertoon
van uw lidmaatschapskaart:
• Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 43, Alphen aan den Rijn,
• Bike-Center Samplonius, Oudshoornseweg 166, Alphen aan den Rijn,
• Hans Janssen Tweewieleers, Dorpsstraat 91, Benthuizen,
• Tweewielercentrum Van der Post, Dorpsstraat 45a, Koudekerk aan den Rijn,

In het algemeen geven bovenstaande zaken 10% korting op onderdelen en accessoires.
De precieze voorwaarden per winkel vindt u op bovengenoemde website.

Servicenummer gemeente

Als u in Alphen aan den Rijn klachten hebt over:
• het onderhoud van wegen,
• overwoekering van fietspaden door begroeiing,
• gevaarlijke verkeerssituaties,
• slechte verlichting,
• enzovoorts,
kunt u via het servicenummer van de gemeente verbetering van de situatie bereiken:

0800-0232223

12


