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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 13 maart 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 12 december 2012 + acties 
3. Meldingen Fietsersbond Soest 
4. Stand van zaken fietsprojecten gemeente Soest 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

 
1. Opening / mededelingen 
Ria van Egdom heeft aangegeven binnen de Fietsersbond zich meer toe te leggen op uit te 
voeren acties. Dit betekent dat zij niet meer aanschuift in het regulier overleg met de gemeente 
Soest. Er komt geen vervang(st)er voor haar. Voorzitter Roeland Bouritius schuift aan als Rob of 
Ria is verhinderd. 
 
2. Verslag / afsprakenlijst (overleg 12 december 2012) 
Twee opmerkingen op het verslag (aanwezigheidslijst en (blz.2) omschrijving probleem 
versmalling fietspad Dorpsstreek. Het verslag wordt aangepaste en meegezonden met dit 
verslag.  
Voor de acties (voltooid en niet-voltooid) zie de actiepuntenlijst + actiepuntenlijst-voltooid aan 
het eind van dit verslag, inclusief een toelichting. 
 
3. Meldingen Fietsersbond 

a. RR overhandigt de meest recente actiepuntenlijst van Fietsersbond Soest (13-3-2013). 
KJV zal de lijst met de door de FB genoemde knelpunten doornemen en een actuele stand 
van zaken doorgeven. 
 

b. Meldingen de heer Bouritius: 
• De fietsroute Soest-Soesterberg via de vliegbasis (Paul Lemmenpad) is niet 

bewegwijzerd. Kan dit worden gerealiseerd (evt. nu nog als recreatieve fietsroute)? 
• Birkstraat: op het fietspad buiten de kom (tussen AVIA en Amersfoort) zitten gaten 

in het “oude” asfalt (die niet zijn meegenomen bij de herinrichting).  
 

c. Rotonden Soest: De fietsersbond is recent door de pers benaderd voor reactie n.a.v. 
enkele ongevallen in korte tijd op rotondes op de Koningsweg in Soest. Het recente 
ongevallenbeeld op rotonden in Soest wordt besproken. Recent heeft de gemeente Soest 
een onderzoek laten uitvoeren op deze rotonden, evenals op de rotonde Dalweg / 
Beukenlaan. Het rapport moet nog worden opgeleverd, maar de eerste conclusies geven 
een gunstig beeld wat betreft het ontwerp. Wel zijn er wellicht enkele aandachtspunten 
wat betreft de aankleding rondom de rotonden (groenvoorzieningen e.d.). De resultaten 
zullen t.z.t. worden bekendgemaakt. 
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d. RR meldt dat de afgelopen periode de openbare verlichting in Overhees regelmatig is 
uitgevallen. Was daar een reden voor en heeft dit nog tot onveilige situaties geleid? KJV 
heeft hierover geen meldingen gekregen. Voor zover bekend heeft dit ook niet tot 
ongevallen geleid. 

 
4. Stand van zaken fietsprojecten gemeente Soest 

- Rotonden Koningsweg: reeds besproken onder punt 3. 
- Fietsactieplan 2013: KJV licht het plan toe. Er is een diversiteit aan acties opgenomen. Met 

name genoemd: OV-fietskluizen station Soestdijk; oplaadpunten elektrische fietsen; 
stallingsvoorzieningen bij scholen en sportterreinen. 

 
5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 

 
6. Sluiting 
Het overleg eindigt rond 11:45u.. 
Het volgende overleg staat gepland op woensdag 5 juni 2013, van 10-11 uur, in het 
gemeentehuis van Soest. 
 
 
 
 
Actiepuntenlijst 
  

Nr. Datum Actie Naam 

12-08 19-09-12 Herinrichting Van Weedestraat: De projectleider neemt contact op 
met de FB voor een afspraak. 

Gem. Soest 

12-10 12-12-12 Verzoek om strooiroute Sweelinckstraat/Krekel op te waarderen tot 
hoofdroute. 

- Wanneer terugkoppeling van gemeente Soest? 

Gem. Soest 

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

 
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. 

Gem. Soest 

13-01 13-03-13 Terugkoppeling stand van zaken knelpuntenlijst Fietsersbond 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 

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

Gem. Soest. 

13-04 13-03-13 Terugkoppeling onderzoek rotonden. Gem. Soest 
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Actiepuntenlijst - voltooid 
 

 Datum Actie Naam 
12-09 12-12-12 Contactgegevens doorgeven aan FB: 

- De heer B. Hagen (i.v.m. niet ophogen goten inritconstructies) 
- De heer A. Moons (i.v.m. niet herplaatsen hekwerk trottoir 

Tamboerijn) 

Gem. Soest 

12-10 12-12-12 Sneeuwval 7-8 sept.: navraag doen over strooien op hoofdroutes + 
verzoek om route Sweelinckstraat/Krekel kan worden 
opgewaardeerd. 

 Een aantal routes waren slecht begaanbaar. Dit bleek een 
incident; deze routes vallen gewoon onder de hoofdroutes 
en zijn waarschijnlijk later alsnog gestrooid. 

 Het verzoek om de route Sweelinckstraat/Krekel op te 
waarderen, wordt meegenomen in het afstemmingsoverleg 
van de afdeling Realisatie. 

Gem. Soest 

12-11 12-12-12 Beleidsimpuls Verkeersveiligheid; terugkoppeling over vragen: 
- Is de gemeente bekend met deze oproep van het VNG? 

 Ja. 
- Heeft de gemeente al een concreet plan van aanpak? 

 Deels. Dit plan wordt ondervangen door  

Gem. Soest 

12-12 12-12-12 Status zijpad fietspad Koningsweg bij Klaarwater: terugkoppeling 
over plannen om aansluiting aan te passen. 

 Besloten is om dit aan te laten passen. 

Gem. Soest 

12-13 12-12-12 Verzoek om herstel Kolonieweg (gaten in de weg) 
 Is inmiddels verholpen. 

Gem. Soest 

12-14 12-12-12 Verzoek om verzakkingen op een deel van het Fazantpad te 
herstellen. 
- Doorgeven om welk deel van het Fazantpad het gaat 

 Betreft diverse locaties over de hele weg 

 
 
Fietsersbond 

12-16 12-12-12 Aansluiting fietspad Dorpsstreek – Di Lassostraat: Blijvende zorg 
FB over verkeerssituatie terugkoppelen naar wethouder en evt. 
reactie hierover terugkoppelen naar FB. 

 De wethouder is geïnformeerd; vooralsnog volgen er geen 
concrete acties. 

Gem. Soest 

12-17 12-12-12 Informatie nieuwe richtlijnen CROW Basiskenmerken Wegontwerp 
doorsturen naar FB. 

 Update: de wethouder heeft uitgesproken dat de gemeente 
Soest markering blijft toepassen op erftoegangswegen. 

 Voor info over nieuwe CROW-richtlijnen zie: 
http://www.crow.nl/nl/Meta_Navigaton/over/Nieuws/2012/
Meer-eenheid-in-wegontwerp-maakt-verkeer-veiliger-
CROW-publicatie-315-Basiskenmerken-Wegontwerp.html  

Gem. Soest 
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