
 

Apeldoorn en omstreken omarmt Fietsmaatjes  
Een verslag van de informatiebijeenkomst op donderdagavond 7 oktober 2021 

 

Maar liefst 26 bewoners hadden zich als belangstellenden gemeld in reactie op de oproepen van 

Stephan, Jeroen en Marijke in de lokale media dat zij Fietsmaatjes gemeente Apeldoorn willen 

oprichten. Velen van hen waren ook aanwezig bij de informatieavond. Daarnaast waren er 

vertegenwoordigers vanuit de 10 organisaties op het gebied van zorg, welzijn en sport.  Aan het 

einde van de informatie avond was het enthousiasme in de goed gevulde zaal van het gastvrije 

Stimenz onverminderd: een burgerinitiatief Fietsmaatjes wordt voor de bewoners van de gemeente 

Apeldoorn van meerwaarde gezien. De initiatiefnemers zijn blij met dit enthousiasme, het is duidelijk 

dat we hier een vervolg aan moeten gaan geven. Hieronder een verslag voor de belangstellenden die 

niet op de informatiebijeenkomst aanwezig konden zijn, met daarin links voor meer informatie. 

 

Waarom Fietsmaatjes gemeente Apeldoorn? De initiatiefnemers aan het woord. 

Jeroen vertelt hoe hij op de fiets geniet van de prachtige Veluwe: dat gun je iedereen, ook als je niet 

meer zelfstandig kan fietsen. Stephan geeft aan hoe hij is aangestoken door het enthousiasme van 

zijn vader die als fietsvrijwilliger bij Fietsmaatjes Alphen aan 

de Rijn met een blinde man fietst (foto onderaan deze 

pagina). En Marijke vertelt hoe haar passie voor 

Fietsmaatjes is ontstaan door haar fietservaringen bij 

Fietsmaatjes Leiden met Lydia (foto links) die door een 

opeenstapeling van ouderdomskwalen aan huis gekluisterd 

raakte, Corinne wiens wereld door dementie erg klein 

geworden was en Bas die vanwege zijn syndroom van down 

onvoldoende verkeersinzicht heeft om zelfstandig weer en 

wind te trotseren. Voor elk Fietsmaatje levert het iets 

anders op. Fietsen in het groen. Of juist genieten van de 

reuring van de stad. Kilometers vreten. Of een uitgebreide 

pauze op een gezellig druk terrasje. Het weerzien van oude 

bekenden onderweg. Of een gesprek over vroeger met je 

fietsmaatje. Fietsmaatjes mag daarom volgens de 

initiatiefnemers in de gemeente Apeldoorn niet ontbreken.  

 

Fietsmaatjes gemeente Apeldoorn gaat verder: binnenkort een startbijeenkomst 

Op deze informatiebijeenkomst is gebleken dat er voldoende draagvlak 

is voor het burgerinitiatief Fietsmaatjes gemeente Apeldoorn. 

Afgesproken is dat we eind oktober een startbijeenkomst organiseren 

met iedereen die er een steentje aan bij wil dragen om Fietsmaatjes 

gemeente Apeldoorn van de grond te krijgen. We sturen hiervoor een 

uitnodiging aan iedereen die zich via 

fietsmaatjesapeldoorn@hotmail.com bij ons gemeld heeft. Vele 

handen maken licht werk. Als op de startbijeenkomst blijkt dat er 

voldoende mede-initiatiefnemers zijn, dan kan Fietsmaatjes gemeente 

Apeldoorn van start! 
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Een verkenning in de gemeente Apeldoorn: er zijn nog weinig duofietsen voor thuiswonenden die 

niet meer zelfstandig kunnen fietsen 

Iedereen heeft al wel eens een duofiets in de omgeving Apeldoorn zien rijden. Van wie zijn die en wie 

kunnen daar gebruik van maken? Een verkennende belronde gaf daarin inzicht. Zorginstellingen in de 

gemeente Apeldoorn zijn in het bezit van een indrukwekkend aantal duofietsen, vaak aangeschaft 

met legaten van nabestaanden. Deze duofietsen zijn voor het gebruik van bewoners, die stralend 

terugkomen van hun rit door de bossen. Aan buitenstaanders moeten de zorginstellingen vaak ‘nee’ 

verkopen, omdat hun duofietsen al vaak op pad zijn en het beheer ervan voor hen te complex wordt. 

Zij zouden dan ook graag door willen kunnen verwijzen naar een toekomstige Fietsmaatjes 

organisatie. Er zijn al wel enkele mogelijkheden voor thuiswonenden: mensen die met een naaste op 

pad willen kunnen een duofiets lenen bij de scootmobielpool. En in Loenen is voor de dorpsbewoners 

tegen een kleine vergoeding ook een duofiets te huur. Met Fietsmaatjes gemeente Apeldoorn 

kunnen duofietsen en fietsmaatjes op grotere schaal beschikbaar komen, met name voor 

thuiswonenden die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. 

 

Een vliegende start en een robuust burgerinitiatief met het starterspakket van Fietsmaatjes.nl 

Bij het opstarten van Fietsmaatjes gemeente Apeldoorn willen we graag gebruik maken van 

bestaande ervaringen. Tekla is, inmiddels alweer 8 jaar geleden, gestart met Fietsmaatjes Teylingen 

(een gemeente in de bollenstreek, Zuid Holland). Zien fietsen, doet fietsen. Al gauw zaten 

omringende gemeenten bij Jan en Tekla aan de keukentafel: dit willen wij ook, hoe pakken we dat 

aan? Inmiddels zijn al in 33 gemeenten Fietsmaatjesinitiatieven en staan een flink aantal andere 

gemeenten in de startblokken. Om al deze burgerinitiatieven goed te ondersteunen is Fietsmaatjes.nl 

opgericht en is er een starterspakket ontwikkeld, bestaande uit trainingen, een handboek en een 

hele digitale bibliotheek aan hulpmiddelen. Zo kunnen we als initiatiefnemers samen een vliegende 

start maken en onze schouders zetten onder een robuust en duurzaam initiatief. Na de start maken 

we onderdeel uit van een netwerk aan fietsmaatjesorganisaties die elkaar met raad en daad bijstaan. 

Fietsmaatjes.nl verbetert op basis van de praktijkervaringen en met steun van landelijke 

kennisinstituten als Movisie voortdurend de kwaliteit van de werkwijze. Jan en Tekla lieten met 

enkele aanstekelijke filmpjes zien wat Fietsmaatjes is en wat het voor de deelnemers oplevert. 

Uitgangspunt van elke Fietsmaatjes organisatie zijn een aantal kernwaarden: zo staat de veiligheid 

van de gast (degene die niet meer zelfstandig kan fietsen) en een gelijkwaardig maatjes contact 

centraal. 

 

Fietsmaatjes voor en door de bewoners van de gemeente Apeldoorn: waardevolle vragen en tips 

Op basis van waardevolle vragen en tips van de aanwezigen op de informatiebijeenkomst kwam het 

gesprek op gang over allerlei belangrijke aspecten. Deze zullen we meenemen in het verdere opstart-

traject, denk daarbij aan:  

• kun je met zo’n brede duofiets overal fietsen? 

• hoe krijgen fietsvrijwilligers praktische kennis over hoe om te gaan met bv dementie? 

• zit een gast met een veilige driepuntsgordel vast in de duofiets?  

• is het een idee om naast duofietsen ook tandems beschikbaar te stellen? 

• misschien kan Fietsmaatjes op 10 november op de maatschappelijke beursvloer bedrijven 

verleiden bij te dragen aan de aanschaf van duofietsen? 

• hoe zorg je ervoor dat duofietsen ook beschikbaar komen voor de bewoners uit de dorpen 

van de gemeente Apeldoorn? 

• wie heb je nodig in het lokale Fietsmaatjes team om met het initiatief te starten?  

• hoe werkt een Fietsmaatjes initiatief samen met lokale organisaties? 

https://www.apeldoorn.nl/vervoer-rolstoel-scootmobiel
https://loenenopdeveluwe.info/duofiets-te-huur/
https://fietsmaatjes.nl/
https://fietsmaatjes.nl/vrijwilligers-initiatiefnemers/
https://fietsmaatjes.nl/wat-is-fietsmaatjes/
https://www.beursvloerapeldoorn.nl/

