Argumenten t.b.v. de INTERNETCONSULTATIE
Het belangrijkste argument dat u als Fietsersbond-lid kunt aanvoeren is dat
de voorgestelde niet-zonale benadering (per fietspad een bord) in de straten waar
u fietst of woont niet goed zal uitwerken. Beschrijf de situatie die u verwacht in
detail. Alle concrete, specifieke situaties samen zijn het beste argument voor het
aanpassen van deze "algemene maatregel van bestuur (AMvB)". Die moet zo
aangepast worden dat de 'zonale benadering' mogelijk wordt.

Als u nog ruimte en tijd over heeft kunt u ook de onderstaande algemene
argumenten in uw eigen woorden toevoegen, voor zover u ze al niet heeft
verwerkt.
-

-

-

Juist op rustige fietspaden is er ook veel overlast, de huidige maatregel
voorziet daar niet in
Het is voor snorfietsrijders lastig om te voldoen aan de nieuwe regels
(helm-op-helm-af, soms wel-soms niet, helm aan het stuur, passagier
zonder helm)
Geen duidelijkheid voor fietsers (fiets ik nu formeel op een veilig
fietspad?) die dan verrast zullen worden, met meer ongelukken tot gevolg
Helmweigeraars zullen nieuwe routes kiezen door nu nog rustige en
veilige 30km/u straten
Bewoners zullen de plaatsing van borden als verkeersbesluit aanvechten
Helmweigeraars zullen af en toe wel een stukje rijbaan of fietspad moeten
meepakken (op kruisingen en bij bruggen) met grote onveiligheid tot
gevolg
Snorscooters zullen misbruik maken van de onduidelijkheid door zich voor
te doen als onwetende bezoeker van Amsterdam

Bent u lid van een politieke partij, dan kunt u op partijbijeenkomsten waar
gesproken wordt over het verkiezingsprogramma, proberen het onderwerp
'scooters' op de agenda te krijgen. Elke uitspraak die gaat over de wenselijkheid
dat alle scooters op de rijweg gaan rijden in Amsterdam (en eventueel ook in
andere steden) of over de wenselijkheid dat voor de 'snorfiets' dezelfde eisen
moeten gaan gelden als voor de bromfiets, zijn meegenomen.
Een andere mogelijkheid doet zich voor als u op straat een kandidaat-politicus
tegenkomt die campagne voert voor de Tweede Kamerverkiezingen. U kunt met
hem of haar een gesprek aanknopen over de scooters. Graag melden als deze
persoon een uitspraak heeft gedaan. Filmpjes ervan zijn helemaal welkom.

Let op: de consultatieperiode eindigt op vrijdag 6 januari 2017.

