
1

Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Aan: Boom, HJD (Hessel)
Onderwerp: RE: Aanwezigheid per fractie fietstocht Fietsersbond dinsdag 13 december

Van: Boom, HJD (Hessel)  
Verzonden: donderdag 8 december 2022 18:30 
Aan:  
Onderwerp: Aanwezigheid per fractie fietstocht Fietsersbond dinsdag 13 december 
Urgentie: Hoog 
 
Beste raads- en commissieleden, 
 
Een beetje last minute heb ik het verzoek van de Fietsersbond gekregen om de aanwezigheid per fractie door te 
geven voor de Fietstocht van de Fietsersbond die aanstaande dinsdag plaatsvindt om 16:00. Graag vraag ik u bij 
raadsgriffie@dordrecht.nl vóór vrijdag 17:00 aan te geven wie er van uw fractie bij de fietstocht aanwezig is. Ik 
herinner u er graag aan dat de Fietsersbond rekent op 1 à 2 vertegenwoordigers per fractie. Wellicht ten overvloede 
hieronder nogmaals de uitnodiging zoals aan u verstrekt: 
 
Geachte gemeenteraads(commissie)leden, 
 
Hierbij nodigt de Fietsersbond de leden uit, die mobiliteit en/of veiligheid in hun portefeuille hebben. De 
Fietsersbond heeft een route uitgestippeld door Dordrecht. De tocht is 4 km lang en gaat door nieuwe en 
oude woonwijken. Op een aantal plekken maken wij een stop en geven we een toelichting op een locatie 
waar de Fietsersbond erg positief over is en op een aantal locaties laten wij jullie ervaren dat er ruimte is 
voor verbetering. 
 
Het doel is om de gemeenteraadsleden kennis te laten nemen van zowel positieve als voor verbetering 
vatbare fietsinfrastructuur vraagstukken. De gemeenteraad speelt namelijk een niet te onderschatten rol in 
mobiliteit- en bereikbaarheidsvraagstukken. De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers op plekken 
waar dat nodig is. Dat doen we al meer dan veertig jaar, omdat we geloven dat fietsen overal goed voor is: 
voor de bereikbaarheid van steden, voor het milieu, voor je plezier en voor een gezond leven. 
 
We verzamelen op de Visbrug bij het standbeeld van de gebroeders de Witt.  Na afloop drinken we nog 
een drankje bij Centre Ville en kunnen we napraten over de tocht en de bevindingen daarvan. 
 
Wij vertrouwen op een grote belangstelling met 1 a 2 vertegenwoordigers per fractie. U wordt verzocht zelf 
fietsvervoer te regelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Vervaet 
0630038468 
Fietsersbond Dordrecht 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hessel Boom 
Raadsadviseur a.i. 
(t) +31 (0) 6 82366810 
 


