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betreft: tijdelijke vrijwilligers gezocht
referentie: 2013 - 22
telefoonnummer:  030 – 291 8167

 

Geacht Fietsersbondlid in Overdie of omgeving,

De Fietsersbond is op zoek naar mensen uit Alkmaar die mee willen werken aan Wijken voor de Fiets, 
een project van de Fietsersbond dat het fietsen stimuleert in wijken waar de bewoners minder fietsen. 
Bij enkele activiteiten in de maanden april en mei kunnen we heel goed hulp gebruiken. Met deze brief 
informeren wij u over project en wat die hulp inhoudt.

Wijken voor de Fiets in Alkmaar Overdie
In een wijk waar veel gefietst wordt, wonen mensen graag. Gemiddeld wordt er in Overdie minder 
gefietst dan in andere delen van Alkmaar. Daarom proberen we antwoord te geven op de vraag hoe 
het fietsen in de wijk kan worden bevorderd. Wij zoeken naar beletsels voor mensen om te fietsen en 
naar kansen om die beletsels op te lossen.
We verzamelen opmerkingen van bewoners, organisaties en Fietsersbondleden, werken deze uit en 
presenteren het geheel van kansen en knelpunten aan de bewoners van de wijk. Een onderzoeker 
van het landelijk bureau en de Fietsersbond afdeling Alkmaar bekijken samen in de wijk de mogelijke 
verbeteringen. Met de hierbij verkregen informatie schrijven wij een nota vol aanbevelingen. Het is 
daarna aan de gemeente, bewoners en maatschappelijke instellingen om de ideeën ook daadwerkelijk 
uit te voeren.

Wat er tot nu toe is gedaan
Verleden jaar is samen met de gemeente een bewonersbijeenkomst gehouden. Veel onderwerpen zijn 
er besproken, van infrastructuur (bijv. onveilige oversteken, bewegwijzering e.d.) tot aan gedrag 
(kinderen wegbrengen naar school, loslopende honden op fietspaden). Één van de daarin geopperde 
voorstellen wordt nu uitgevoerd: op 12 donderdagen krijgen 24 allochtone vrouwen fietsles in de hal 
van Life072.
Daarnaast hebben we de laatste maanden een aantal keren in het winkelcentrum Geert Groteplein 
fietsende bezoekers geënquêteerd over het fietsen in de wijk. Via VrouwenKracht wordt de enquête 
ook gehouden bij scholen en moskeeën. Ook ú kunt uw mening geven: ga naar 
www.fietsersbond.nl/Alkmaar-Overdie en klik op ‘korte enquête’ .

Activiteiten in maand mei
Van woningcorporatie Woonwaard hebben wij in de maand mei een pand in de Thomas á Kempislaan 
60 in bruikleen waarin we een aantal activiteiten kunnen houden.
Allereerst is dan de rondreizende tentoonstelling ‘de fietsvriendelijke wijk’ ter beschikking gesteld. De 
bijzonderste bakfiets van Nederland is er te bewonderen met leuke en nuttige informatie voor jong en 
oud; ook worden er spraakmakende, creatieve ideeën getoond om het fietsen te stimuleren in wijken 
waar minder gefietst wordt. Het zijn winnende inzendingen van een landelijke prijsvraag voor 
studenten en stedenbouwkundige bureaus.

http://www.fietsersbond.nl/Alkmaar-Overdie


Ook kan iedereen er op een plattegrond aangeven wat een verbeterpunt is en andere 
fietsstimulerende ideeën indienen.
Daarnaast gaan we bewoners een basale fietscontrole aanbieden, in samenwerking met de ´Wiel aan 
Wiel´ fietsenmakers. Ook zijn we van plan voor de kinderen het volgende te organiseren: een 
kleurenplaat wedstrijd voor de beginnende fietsertjes, een wedstrijd ‘pimp my bike’ en een slalom-
slow-motion-fietswedstrijd voor de wat oudere basisschoolkinderen (goed voor de ontwikkeling van het 
evenwichtsgevoel). 

Het stimuleren van fietsgebruik lukt natuurlijk niet met alleen een tentoonstelling en de genoemde 
tijdelijk activiteiten. Daar is meer voor nodig, zoals een netwerk van mensen die zich binnen hun 
groep, gemeenschap of vereniging in willen zetten. Wij gaan daarom enkele avondbijeenkomsten 
houden waarop we met bewoners en buurt-en wijkorganisaties bekijken of de verleden jaar geopperde 
ideeën echt op gang gebracht kunnen worden die mensen zelfredzamer maken en ook goed zijn voor 
de sociale cohesie in de wijk.

De hulp die wij vragen
Een aantal extra handen kunnen we bij dit alles heel goed gebruiken. Vandaar dat wij u als 
Fietsersbondlid vragen een handje te helpen. Al is het maar twee uur die u beschikbaar heeft: 
vele handen maken het werk licht. Het gaat om het volgende:
1. Het bemensen van de tentoonstellingsruimte gedurende een of meerdere dagdelen. Uw taak is 

simpel: aanwezig zijn. U kunt dan dus gerust een boek lezen of iets anders doen. We willen in de 
periode maandag 29 april t/m donderdag 23 mei het liefst een aantal avonden en middagen open 
zijn (zondag- en/of zaterdagmiddag zou mooi zijn), maar ook prima als enkele ochtenden u beter 
uitkomt.

2. Fietsmaatje. Na beëindiging van de fietslessen eind mei helpt u een allochtone vrouw letterlijk op 
weg met de fiets in het verkeer. Dat betekent enkele keren een uurtje met haar meefietsen. De 
ervaring leert dat zonder deze hulp veel vrouwen toch niet durven te beginnen met alleen fietsen. 
Hierbij is vooral vrouwelijke hulp zeer welkom.

3. De fietsenmaker helpen bij de fietscontrole (rem, zadelhoogte, verlichting, bandenspanning).
4. Meehelpen bij (een van) de kinderwedstrijden (organiseren, jureren e.d.)
5. Op een of enkele avondbijeenkomsten meedenken hoe fietsstimulerende ideeën binnen de wijk 

op gang kunnen worden gebracht.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt dat op drie manieren doen:
1. Ga naar www.fietsersbond.nl/Alkmaar-Overdie/ikhelpmee . Daar kunt u aangeven bij welke 

activiteit u wilt helpen en wanneer.
2. U stuurt een e-mail naar: wijkenvoordefiets@fietsersbond.nl , met in het onderwerp-veld 

‘Overdie’.
3. U belt tijdens kantoortijden naar Piet van der Linden: 030 - 291 8167

 Doe dat graag zo snel mogelijk, doch uiterlijk zondag 21 april.

Wij hopen u de komende tijd te ontmoeten om, op welke manier dan ook, de fietsvoorzieningen en het 
fietsgebruik in Overdie een tandje hoger te zetten. Samen moet dat gaan lukken!

Met vriendelijke groet,

Fietsersbond afdeling Alkmaar Fietsersbond projectleider Wijken voor de Fiets
Jan-Kees Pielkenrood                                         Piet van der Linden 
072 – 515 8936 030 – 2918171 
alkmaar@fietsersbond.nl wijkenvoordefiets@fietsersbond.nl
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