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Geachte Statenleden,

Het bevreemd mij dat de provincie Drenthe pretendeert dat het de fietsprovincie nummer 1 van Nederland is.
 In het DvhN van 29-08-2015 zegt provinciewoordvoerster Margreet Bennink namens gedeputeerde Henk
 Brink; "We gaan de komende tijd bekijken of de randvoorwaarden goed zijn". Het gaat hier om de steeds
 meer in opkomst zijnde E-bike ook bij scholieren.
Ik vind het uitstekend dat de fietspaden hiervoor aangepast worden. Maar zolang onze provincie nog steeds
 een uitzondering is met de rest van Nederland en Duitsland betreffende de voorrangsregel op rotondes, lopen
 wij naar mijn mening en dat van vele anderen achteraan.
Argumenten:
- Het is niet veilig zolang er geen eenheid is. Er wordt vanuit gegaan dat de weggebruikers altijd wel zien
 welke regels gelden, maar autorijden gebeurd voor een groot deel routinematig. En als je dan bijvoorbeeld
 tijdens je vakantie met heel andere regels te maken krijgt, dan kan er van alles mis gaan.
- Toeristen die hier komen om te fietsen begrijpen er niets van. Tijdens gesprekken die ik afgelopen jaren had
 met deze toeristen van buiten de provincie gaven dat aan. Ze vinden het een domme regel en ergeren zich
 eraan. Ook voelen ze zich onzeker als ze gebruik maken van onze rotondes.
- De tegen-opmerking die ik kreeg van een politicus dat onze rotondes veiliger zouden zijn gaan dus volgens
 mij niet op.
- De tegen-opmerking die ik kreeg van een politicus dat het aanpassen van de rotondes wel erg duur zou zijn
 gaan ook niet op. Ik geef fietsers altijd voorrang op rotondes en dat gaat probleemloos. Dus de aanpassing
 kan over het algemeen door de haaientanden te verplaatsen.
- Ik heb altijd geleerd dat recht-doorgaand verkeer voorrang heeft op afslaand verkeer. Deze regel wordt
 geweld aangedaan door de huidige situatie. Een fietser die een rotonde rondt, hoeft geen richting aan te
 geven en gaat dus rechtdoor. Zij/hij moet echter voorrang geven aan een afslaande automobilist. Hoe gek wil
 je het hebben.

Ik hoop van harte dat met het aanpassen van het fietspaden-netwerk ook korte metten wordt gemaakt met
 genoemde uitzonderingsregel en dat de provincie Drenthe dan met recht kan zeggen dat het
 FIETSPROVINCIE NUMMER 1 is.

Hoogachtend,
Jan Mager
Hoogeveen

bijlage: artikel DvhN
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Fietspaden
onder de loep
De provincie Drenthe juicht het ge-
bruik van e-bikes onder scholieren
toe. ,,Wij willen fietsprovincie num-
mer 1 worden. Fietsen is gezond. We
willen graag dat meer mensen op de
fiets gaan, of dat nou elektrisch is of
niet’’, zegt provinciewoordvoerster
Margreet Bennink namens gedepu-
teerde Henk Brink. ,,We gaan de
komende tijd bekijken of de randvoor-
waarden goed zijn. Voldoen de fiets-
paden nog wel, nu de e-bike in op-
komst is? Zijn de paden niet te smal
en de bochten niet te krap? En wat te
denken van stalling. Zo’n fiets is duur.
Die zet je niet zomaar ergens neer.
Moeten er meer fietskluisjes komen
bij plekken zoals OV-knooppunten?
En zijn er meer oplaadpalen nodig?
Met dat soort dingen gaan we aan de
slag.’’
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Fletspaden
onder de loep
De provincie Drenthe juicht het ge-

bruik van e-bikes onder scholieren
toe. ,,W¡j willen fietsprovincie num-
mer 1 worden. Fietsen is gezond. We
willen graag dat meer mensen op de
fiets gaan, of dat nou elektrisch is of
n iet", zegt provi nciewoordvoerster
Margreet Bennink namens gedepu-
teerde Henk Brink. ,,Wê gaan de
komende tijd bekijken of de randvoor-
waarden goed zijn Voldoen de fiets-
paden nog wel, nu de e-bike in op-
komst is? Zijn de paden niet te smal
en de bochten niet te krap? En wat te
denken van stalling . Zo' n fiets is duur.
Die zet je niet zomail ergens neer.
Moeten er meer fietskluisjes komen
bij plekken zoals OV-knooppunten?
En zijn er meer oplaadpalen nodig?
Met dat soort dingen gaan we aan de
slag, t t


