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Gemeente Soest 
 
Postbus 2000 
3760 CA Soest 
 
Bezoekadres Raadhuisplein 1 
Telefax  (035) 609 36 89 
Telefoon (035) 609 34 11 
Internet www.soest.nl 
Email postbus2000@soest.nl 
  

Overleg Fietsersbond Soest 
  Verslag bijeenkomst 5 juni 2013 

Aanwezig : Rob Rozeboom = RR (Fietsersbond Soest) 
Liesbeth Kaagman = LK (Fietsersbond Soest) 
Klaas Jelle Veenstra = KJV (gemeente Soest) 

Agendalid : Roeland Bouritius = RB (Fietsersbond Soest) 
 
Agenda: 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag 13 maart 2013 + acties 
3. Meldingen Fietsersbond Soest 
4. Stand van zaken fietsprojecten gemeente Soest 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

 
1. Opening / mededelingen 

- LK is verhinderd voor dit overleg.  
- In het vervolg wordt gebruik gemaakt van het algemene e-mailadres van de fietsersbond 

Soest: soest@fietsersbond.nl. 
 
2. Verslag / afsprakenlijst (overleg 13 maart 2013) 
Eén opmerking op het verslag van het vorige overleg (agendapunt 1, laatste regel, “Ria” 
vervangen door “Liesbeth”). Deze wordt aangepast en doorgestuurd naar de Fietsersbond. 
Voor de acties (voltooid en niet-voltooid) zie de actiepuntenlijst + actiepuntenlijst-voltooid aan 
het eind van dit verslag, inclusief een toelichting. 
 
N.a.v. het verslag vraagt RR naar de stand van zaken van het onderzoek naar rotonden op de 
Koningsweg.  
 
N.a.v. de actie 13-01 knelpuntenlijst FB Soest nog de volgende opmerkingen: 

- 48/9-10 Wieksloterweg-Lage Vuursche lastige route: Het betreft de oversteek bij de 
aansluiting op de N234 Biltseweg. KJ zal dit signaal doorgeven aan de provincie en de 
bevindingen hierover terugkoppelen naar de Fietsersbond. 

- 64/11-08 Vliegbasis concept circulatieplan: KJ zal uitzoeken welke concrete plannen m.b.t. 
fietsen in het definitieve rapport zijn opgenomen. 

- 65/3-12 Noorderweg fietsstroken: RR wil graag weten of er n.a.v. bezwaren nog 
wijzigingen in het ontwerp zijn doorgevoerd. KJ zal dit navragen bij de betrokken 
verkeerskundige. 

 
N.a.v. actiepunt 13-04 terugkoppeling onderzoek rotonden: 
De uitkomsten van het onderzoek + advies worden binnenkort voorgelegd aan het college. Na 
besluitvorming zal de FB worden geïnformeerd over de uitkomsten. Hierop vooruitlopend kan 
worden gemeld dat het onderzoek in ieder geval heeft uitgewezen dat de vormgeving van de 
rotonden goed is. Ook op rotonden vinden ongevallen plaats, maar t.o.v. andere 
kruispuntvormen is de afloop op rotonden doorgaans minder ernstig en dat is ook in Soest het 
geval.  
Voor het verder optimaliseren van de overzichtelijkheid worden voor een aantal rotonden wel 
enkele verbetervoorstellen gedaan; te beginnen met het inkorten van hagen.  
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3. Meldingen Fietsersbond 
De Fietsersbond heeft geen nieuwe meldingen 
 
4. Stand van zaken fietsprojecten gemeente Soest 

- Rotonden Koningsweg: reeds besproken onder punt 2. 
- Verkenning fietsroutes: Amersfoort en Soest hebben diverse fietsroutes tussen beide 

gemeenten verkend t.b.v. toekomstig op te stellen beleid op dit gebied. 
- Oplaadpunten elektrische fietsen: de eerste vier locaties zijn bepaald: Nieuwerhoekplein, 

Van Weedestraat t.o. F.C. Kuijperstraat, hoek Soesterbergsestraat / Plein van Zuid, hoek 
Rademakerstraat / Odijkplein (Soesterberg). 

- De recreatieve fietsroute over het viaduct Op Hees is bijna voltooid en wordt een dezer 
dagen geopend. 

- Wegsleepverordening: de gemeente Soest is gestart met het opstellen van een nieuwe 
wegsleepverordening voor fietsen. Voor advies zal o.a. de heer Theo Seegers van de 
landelijke Fietsersbond worden benaderd. RR geeft als advies me om ook NS of ProRail in 
te lichten of te betrekken bij het opstellen van de verordening. 

 
5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
KJV legt het overlegschema voor 2013-14 voor; De nieuwe data zijn. 

- Wo. 9 oktober 2013, aanvang 10u  * 
- Wo. 4 december 2013, aanvang 10u 
- Wo. 5 maart 2014, aanvang 10u 
- Wo. 4 juni 2014, aanvang 10u 
* een maand later dan gebruikelijk in verband met vakantie KJV 

 
6. Sluiting 
Het overleg eindigt om 11:35u.. 
Het volgende overleg staat gepland op woensdag 9 oktober 2013, van 10-11 uur, in het 
gemeentehuis van Soest. 
 
 
Actiepuntenlijst 
  

Nr. Datum Actie Naam 

12-08 19-09-12 Herinrichting Van Weedestraat:  
De afspraak “projectleider neemt contact op met de FB voor een 
afspraak” wordt gewijzigd in: 
- FB Soest neemt contact op met de projectleider voor een 

afspraak. 

 
 
 
FB Soest 

12-14 12-12-12 Verzoek om verzakkingen op Fazantpad en Hazepad te herstellen. 
- Terugkoppeling gemeente Soest 

 
Gem. Soest 

13-02 13-03-13 Bewegwijzering fietsroute Soest-Soesterberg via Paul Lemmenpad 
ontbreekt. Kan dit worden geplaatst (evt. nu nog als recreatieve 
fietsroute)? 

Gem. Soest 

13-04 13-03-13 Terugkoppeling onderzoek rotonden > na besluitvorming college 
(medio juni). 

Gem. Soest 

13-05 05-06-13 N.a.v. Actiepuntenlijst fietsersbond d.d. 13-3-2013: 
- 48/9-10 Wieksloterweg-Lage Vuursche lastige route: doorgeven 

aan provincie + terugkoppeling bevindingen naar FB 
- 64/11-08 Vliegbasis concept circulatieplan: FB informeren over 

welke concrete plannen m.b.t. fietsen in het definitieve rapport 
zijn opgenomen. 

- 65/3-12 Noorderweg fietsstroken: nagaan of er n.a.v. bezwaren 
nog wijzigingen in het ontwerp zijn doorgevoerd. 

Gem. Soest 
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Actiepuntenlijst - voltooid 
 

 Datum Actie Naam 
12-10 12-12-12 Verzoek om strooiroute Sweelinckstraat/Krekel op te waarderen tot 

hoofdroute. 
- Wanneer terugkoppeling van gemeente Soest? 
 Het is niet mogelijk om de strooiroute op te waarderen. 

Gem. Soest 

12-15 12-12-12 Kan het fietspad Dorpsstreek (overgang heringerichte deel > 
bestaande pad) worden verbreed, of is een andere maatregel 
mogelijk om te voorkomen dat men de sloot inrijdt? 

 Verbreding is niet mogelijk; de andere opties worden nog 
bekeken. 

 Update 5/6/13: andere opties zijn ook niet mogelijk 
gebleken. 

Gem. Soest 

13-01 13-03-13 Terugkoppeling stand van zaken knelpuntenlijst Fietsersbond Soest 
 Gemeente Soest heeft hier op 3 juni jl. per e-mail 

geantwoord. Zie verder agendapunt 2. 

Gem. Soest 

13-03 13-03-13 Birkstraat: Melding van gaten in het wegdek van het fietspad 
tussen Soest en Amersfoort. 

 Gemeente Soest heeft recent een gat opgevuld. 

Gem. Soest. 
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