
De Fietsersbond in Amsterdam werkt aan beter fietsen in Amsterdam en omgeving voor iedereen. 
Dat doen we door middel van advies op plannen van de gemeente, lobby over verkeerszaken, goede 
fiets ideeën op de agenda zetten,  informatie over fietsen en fietsbeleid te geven aan onze achterban 
en aan anderen in Amsterdam en waar nodig door actie. 
In Amsterdam zijn zo’n 15 actieve leden (vrijwilligers) nauw betrokken hierbij. Daarnaast zijn er nog 
ongeveer 100 leden die zich af en toe inzetten. 
Met ingang van 2016 zijn er geen betaalde beleidsmedewerkers meer bij de Fietsersbond in 
Amsterdam. 
Om verkeerskundige advies te geven en zelf verkeerskundige ideeën te kunnen ontwikkelen op zoek 
naar: 

 
Medewerker beoordeling fietsknelpunten 

De knelpuntengroep (KPG) is het verkeerskundig hart van de afdeling. De groep beoordeelt plannen 
van de gemeente op fietsveiligheid en fietsvriendelijkheid. Daarnaast denkt ze na over zelf 
ingebrachte ideeën en werkt die zo mogelijk uit tot concrete voorstellen en houdt ze zich bezig met 
situaties waar sprake is van knelpunten, of waar kansen liggen voor verbeteringen. 
 

Functieomschrijving 
- In de tweewekelijkse vergaderingen meedenken over verkeerskundige plannen en ideeën. 
- Eventueel ook in de andere weken inbreng leveren over verkeersplannen. 
- Ogen en oren in de (eigen) wijk zijn: kansen en knelpunten voor fietsers in jouw wijk 

inbrengen, verkeerssituaties observeren enz. 
 

Wat vragen we van jou? 
- Je bent een bewuste fietser met oog voor verkeer en infrastructuur 
- Je hebt verkeerskundige kennis en/of wilt die  uitbreiden 
- Je kunt plattegronden lezen 
- Zo mogelijk houd je politieke ontwikkelingen in jouw wijk bij en spreek je voor de 

Fietsersbond op een inspraakavond (incidenteel) 
- Je bent lid van de Fietsersbond 

  

Waar en op welke tijden? 
- Op het kantoor van de Fietsersbond afdeling Amsterdam: WG-plein 84 
- De Knelpuntengroep vergadert om de week op de dinsdag aan het eind van de middag. In de 

andere weken kunnen gemeentelijke plannen op kantoor ingekeken worden op maandag 
t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur 

 

Hoeveel tijd neemt deelname aan de Knelpuntengroep in beslag? 
- Elke twee weken 2 uur 
- Incidenteel meer tijd in geval van inspreken of bij observeren van een bepaalde plek. 

 

Wat biedt deze functie jou?  
- Met jouw inbreng draag je bij aan een fietsvriendelijke omgeving in Amsterdam,  
- Je breidt je verkeerskundige kennis uit  
- Je kunt ervaring opdoen met inspreken 
- Je krijgt inzicht in de verkeersplannen van de gemeente 
- Je neemt deel aan een leuke groep van betrokken fietsers 

 

Meer informatie kun je vinden op de website bij 'over ons', wie zijn wij, knelpuntengroep 
 



Interesse? 
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie?  
Neem contact op met  
Teeja Arissen (coördinatie vrijwilligers Fietsersbond afdeling Amsterdam) 
teeja.arissen@fietsersbondamsterdam.nl 
06 34 93 86 41 

 
 


