Fietsen
De temperatuur wordt aangenamer de zon schijnt vaker tijd om de fiets uit de garage te
halen.

1 Heeft u een elektrische fiets?
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Zolang ik met zelf trappen (dus zonder ondersteuning) goed vooruit kan komen
blijft dat ook zo. Mijn huidige fiets (RIH) kan nog jááren mee!



Ik vind elektrische fietsen ideaal voor mensen die hem ECHT nodig hebben.
Helaas zie ik veel te veel mensen op een e-bike en wat ik nog erger vind, ook
steeds meer jongeren. Men wil het steeds makkelijker en we hoeven ons nergens
meer voor in te zetten. Hierdoor steeds meer mensen met overgewicht.
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1.1 Wat is voor u de reden geweest om een elektrische fiets
aan te schaffen?
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Anders, namelijk:










Dan is het bergop wat makkelijker
Gebruik hem niet meer
Gemak
Georven van mijn vader
Gezondheid.
Na 35 jaar was de vorige fiets aanvervanging toe.
Nieuwe heup
Voornamelijk voor hoogte verschillen
Weer samen te kunnen fietsen

1.2 Waarom heeft u (nog) geen elektrische fiets?
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Anders, namelijk:















































Alleen scootmobiel hun
Als ik fiets wil ik echt bewegen en inspannen. Conditie.
Beetje inspanning is beter voor mij. Ik fiets altijd
Ben ik te jong voor. Heb nog gezonde benen
Ben nog fit genoeg
Ben nog jong en energiek genoeg
Ben rolstoeler
Ben te beperkt hiervoor
De benen en conditie zijn nog in orde !
Fiets feel en blijf dit zo lang als het jkan op een normale fiets doen
Fiets liever op een gewone fiets
Fiets nog prima zelf
Fiets wel veel, maar nog geen behoefte aan een electrische fiets
Fietsen is beweging
Fietsen nog te graag op de oude tour
Fietsen voornamelijk recreatief
Fijner om gewoon te fietsen, geen behoefte aan ondersteuning
Fit blijven
FIT BLIJVEN
Fitness
Geen behoefte
Gewone fiets bevalt me prima
Heb ik niet nodig. ik trap zelf wel
Hekel aan fietsen
Ijdel
Ik ben 29 jaar oud en heb geen elektrische fiets nodig.
Ik ben dertiger. Ik kan nog prima fietsen met een 'gewone' fiets
Ik ben te jong voor zo'n ding
Ik fiets graag zelf
Ik fiets liever op eigen kracht
Ik fiets om in beweging te zijn en conditie op te bouwen. Met een elektrische fiets ga ik mijn
doel voorbij
Ik fiets op een 'gewone' fiets
Ik fiets veel maar nog op mijn gewone fiets
Ik fiets zelf
Ik heb een gewone fiets en probeer die zo lang mogelijk te houden ter wille van mijn
gezondheid. Voor de inspanning dus.
Ik heb een normale fiets
Ik kan mijn vrouw (wel e-bike) nu nog bijhouden met mijn gewone fiets
Ik kan nog goed zonder
Ik vind het belangrijk om spierkracht te gebruiken .
Ik wil fit blijven dus fiets liever mechanisch
Ik wil gezond en actief blijven. De spieren niet verwennen met electrische hulp
Ik wil graag fitsen, dus een inspanning leveren.
Ik wil graag mijn eigen kracht gebruiken
Jong genoeg om zelf te fietsn
Kan nog prima zelf fietsen
Kan prima zelf trappen!
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Lekker gewoon fietsen
Lopen
Mijn conditie
Niet nodig, ik ben tevreden met mijn 'mechanische' fiets!
Niet nodig, kan gewoon trappen hoor
Niet nodig. Fitter door gewone fiets.
Nog geen interresse
Nog niet de leeftijd voor
Nog niet nodig (2x)
Nog niet nodig op dit moment
Oede fiets
Op een gewone fiets gebruik ik mijn spieren veel meer en dat is heel belangrijk voor de
gezondheid
Redelijk gevaarlijk voor de oudere mens (waar ik ook toebehoor); heb goede conditie en die
wil ik behouden.
Scooter en fiets
Te voet
Te zwaar
Vitaal genoeg voor een reguliere fiets
Voel me nog te jong hiervoor
We zijn nog gezond en kunnen nog gewoon fietsen.
Wil geen trap ondersteuning

3

Het snelheidsverschil tussen elektrische en niet-elektrische fietsen wordt steeds groter
tegelijkertijd wordt het verschil tussen elektrisch en gemotoriseerd verkeer kleiner. U zit op
de fiets en een andere fiets nadert u:
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 “Ik reageer anders als een elektrische fiets mij nadert dan
dat een normale fietser mij nadert”
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Heb vaak het gevoel dat die mensen de snelheid onderschatten en de fiets
daardoor niet altijd onder controle hebben.,
Omdat sommige mensen op een elektrische fiets denken dat ze nog wel voorbij
kunnen en niet inhouden met de snelheid.
Alleen herken ik niet altijd meteen dat het een elektrische fiets betreft, wat
weleens tot gevaarlijke situaties leidt.
Ik denk als iemand mij inhaalt, die heeft een elektrische fiets.
Als hij nadert zie je niet zo gemakkelijk of hij elektrisch is. Ik doe dus niets
speciaals.
Bij een naderende fietser is niet te zien of hij wel of niet elektrisch is.
Je hoort ze van achteren niet aankomen, zodat je eigenlijk te laat reageert.
Waarom anders reageren. Ook hij of zij zullen goed uitkijken.
Het blijft een fiets wat vaker van een afstand niet te zien is.
Ik zie geen reden om anders te reageren op een electrische dan op een gewone
fiets.
Op degene die een elektrische fiets rijdt rust een extra verantwoordelijkheid om
zich aan het verkeer aan te passen, niet op degene die een normale fiets rijdt.
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2.1 Waar ligt dit volgens u aan?
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Anders, namelijk:










Aan de persoon die de fiets bestuurd.
Een bejaarde op een gewone fiets gaat langzamer
Het is zo moeilijk in te schatten hoe hard men rijdt en wanneer er op de verkeerssituatie
gereageerd wordt
Het zijn vaak ouderen en dus kwetsbaarder
Je hoort ze niet.
Niet alle elektrische fietsers hebben hun fiets onder controlle
Veel te hard
Worden vaak bestuurd door ouderen, die er niet zo handig mee overweg kunnen.
Zie boven
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3 Op welke manier kan volgens u het elektrisch fietsverkeer
veiliger worden gemaakt?
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Anders, namelijk:

























Aparte fietspaden voor wielrenners en electrisch fietsen
Beter onderhoud en verlichting van fietspaden.
Bredere fietsstroken
Duidelijke herkenbaarheid
Electrisch fietsen in binnestedelijke gebieden aanpassen
Elektrisch fietsverkeer moet meer rekening houden met het gewone fietsverkeer
Eletromotor moet alleen helpen om extra kracht te leveren bij hellingen, niet om de snelheid op
te voeren
Evt. rijbewijs of test net als bromfiets scooter
Fietspaden breder en veiliger en niet zoals het fietspad op de spoorbrug dat veel te smal is. Er
had een nieuwe fietsbrug moeten komen en geen kabelbaan.
Goed uitkijken
Handhaven van de verkeersregels voor alle verkeer. Ook voor fietsers.
Hangt af van bestuurder
Hoe om te gaan bij remmen
Iedereen moet zich aan de verkeersregels houden.
Ik zou het niet eens herkennen dat iemand op een elektrische fiets zit
Informatievoorziening! Bewustwording van diverse soorten verkeer. We houden ook rekening
met de snelheid van brommers op hetzelfde fietspad . De snellere ook rekening houden met de
langzamere
Kenmerk bv groene band
Of op de weg laten fietsen ?
Openbare weg is ook een fietspad
Oranje vlaggetje aan-op de fiets
Ouderen rijinstructies geven/praktijkles geven.
Snelheid begrenzen
Snelheidsbegrenzen
Snelheidsbegrenzing toepassen
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Verplichte theorielessen over het veilig gebruik (zeker naar andere weggebruikers) in het
verkeer.
Verstand gebruiken in het verkeer!
Wijzen op verantwoordelijkheid!
Ze hoorbaar maken.
Zorgen dat meer mensen langer op een gewone fiets blijven fietsen
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