De leden blikken terug op 2016
Op 25 januari kwamen zo’n 15 leden samen in de Algemene Ledenvergadering (AALV) om de
plannen voor 2017 te bespreken en terug te blikken op het afgelopen jaar. In 2016 jaar hebben
we alles op eigen kracht gedaan. We kregen immers geen subsidie meer van de gemeente.
Dankzij grote inzet van onze toegewijde vrijwilligers is dat met enig kunst- en vliegwerk gelukt,.
Ook in 2016 hebben we actie gevoerd, politici benaderd, ingesproken en veel overleg gevoerd
om het fietsen in Amsterdam en Amstelveen te verbeteren en op peil te houden. Wat hebben
we zoal gedaan? Hier een aantal van onze activiteiten:
-

De strijd om de scooter met het blauwe nummerbord (snorfiets) op de rijbaan te krijgen.
We zijn samen opgetrokken met bewoners, organisaties, de Gemeenteraad en de
landelijke Fietsersbond. Resultaat: heel veel reacties op “de internet consultatie” over de
wetgeving die de minister voorstelt en een redelijk goede uitgangspositie waarmee de
snorscooter naar de rijbaan kan, waarschijnlijk in 2018

-

Politieke actie om een veilig fietspad te krijgen van de Minervalaan naar Station Zuid
Resultaat: Gemeenteraad stemt voor een amendement van D66 en GroenLinks op
voorstel van de Fietsersbond

-

Fietslessen in de Bijlmer

-

de honderdste editie van de Oek

-

Deelgenomen aan twee acties van de politi gericht op fietsdiefstalpreventie en
fietsverlichting

-

Een “Bike safety class” (incl. fietstocht) over veilig en fijn fietsen in Amsterdam voor
buitenlandse studenten van de VU.

-

Deelname aan de actie van Milieudefensie ‘Duurzaam door de Stad’

-

Vervanging van de brug over de Amstel bij Ouderkerk: de Fietsersbond maakt zich sterk
voor een tweede alternatieve fietsroute i.p.v. één gedwongen route onder de brug door

-

Last but not least: de Knelpuntengroep heeft elke week advies uitgebracht aan de
Centrale Verkeerscommissie om de veiligheid en comfort van de fietser te garanderen.

De AALV stemt met grote ondersteuning in met een nieuw bestuurslid: Teeja Arissen. Jan Pieter
Nepveu is penningmeester geworden en voor het eerst in 41 jaar heeft de Fietsersbond
Amsterdam een voorzitter: Florrie de Pater.

