
                

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING VOOR DE THEMABIJEENKOMST ‘DE FIETSENDE SENIOR’ OP 24 NOVEMBER 2021 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst van 24 november a.s. met als onderwerp:  

DE FIETSENDE SENIOR 

Als gebruikelijk vindt de bijeenkomst van 10.00 – 12.00 plaats in de Raadzaal van het Stadhuis, 

Stadhuisbrug 1. 

Al vanaf 2010 werkt de gemeente Utrecht consequent aan het bevorderen van fietsen in de stad. De 

nota ‘Op naar Utrecht Fietsstad’ is hiervan de weerslag. In de afgelopen ruim 10 jaar is op het gebied 

van fietsen heel veel gebeurd. 

Fietsen draagt bij aan een gezonde manier van leven. Toch zijn er veel senioren die de fiets laten 

staan. Soms omdat het niet meer kan, maar ook door andere oorzaken. De afdeling Volksgezondheid 

van de gemeente Utrecht heeft onder het bewonerspanel onderzoek gedaan hoe vaak senioren 

fietsen en wat hen helpt en belemmert om te (blijven) fietsen. In het eerste deel van de bijeenkomst 

worden de resultaten van het onderzoek naar fietsen door senioren gepresenteerd. 

Daarna gaan we het hebben over het project ‘Doortrappen’. ‘Doortrappen’ is een landelijk 

programma dat erop gericht is om senioren te ondersteunen in alle uitdagingen die zij tegenkomen 

bij het fietsen. Er zijn verschillende interventies ontwikkeld om senioren bewust te maken van de 

risico’s, maar vooral vertrouwen te geven in hun eigen vaardigheden. Op 17 september en 1 oktober 

waren de eerste ‘Doortrappendagen’ in Utrecht. Ingegaan wordt op de eerste ervaringen en wordt 

vooruit gekeken naar Utrecht als ‘Doortrappengemeente’.  

Het derde deel van de bijeenkomst gaat over het belang van de fysieke leefomgeving en de veiligheid 

bij het fietsen: het Utrechtse fietsnetwerk van 8 – 80 jaar. De gemeenteraad heeft onlangs het 

Mobiliteitsplan2040 vastgesteld dat moet worden gezien als de visie hoe mobiliteit zich in de 

komende twee decennia in de stad gaat ontwikkelen. De komende jaren wordt gewerkt aan een 

fietsnetwerk met meer capaciteit, veilige en rustige routes. 

De themabijeenkomst eindigt heel praktisch met de ervaringen en adviezen van een ervaren 

fietsdocent van o.m. de Fietsersbond. Het gaat om gezondheid én veiligheid: de fiets, de fietser en 

het fietsen zelf vormen één geheel. Met een goede afstemming tussen deze drie elementen valt veel 

winst te behalen voor fietsende senioren. 

 



                

 

 

 

 

 

09.45   Ontvangst deelnemers. 

10.00 – 10.05 Welkomstwoord door Jacques Blommendaal, bestuurslid ACO en organisator 

van de themabijeenkomst 

10.05 – 10.30 Presentatie resultaten van het onderzoek ‘De fietsende senior’ door Jacko de 

With, Gezondheidsexpert bij de afdeling Volksgezondheid, gemeente Utrecht 

10.30 – 10.55 Hoe kan ‘Doortrappen’ fietsgedrag van senioren stimuleren? door Jelle 

Bakker, Projectcoördinator fietsstimulering bij Sport Utrecht.   

10.55 – 11.10  Pauze 

11.10 – 11.30 Mobiliteitsplan2040: de rol van de fietser door Marijn Kik, Beleidsadviseur 

Mobiliteit, gemeente Utrecht 

11.30 – 11.55 De fietsdocent: voorbeelden hoe senioren kunnen worden geholpen bij veilig 

en gezond fietsen door Frans Lueb, fietsdocent bij o.m. Fietsersbond en VVN. 

11.55 – 12.00 Afsluiting door Corrie Huiding-Stomp, seniorenburgemeester. 

 

 

  

Programma  

De Fietsende Senior 

 

COVID19: Wij houden ons aan de landelijk voorschriften.  

Zie voor actuele informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Algemene basisregels: 

• Was uw handen 

• 1,5 meter blijft een veilige afstand 

• Klachten? Blijf thuis  

Mochten de huidige voorschriften veranderen dan kan het zijn dat de bijeenkomst naar een later 

tijdstip in het voorjaar van 2022 wordt verplaatst. Kijkt u daarom de dag vóór deze 

themabijeenkomst op onze website  https://www.aco-utrecht.nl/  voor de laatste informatie. 
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