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'Aandacht scheelt veel'
DEZE WEEK GRATIS KEURING VOOR FIETSEN EN AUTO'S

DORDRECHT • In de week
van de mobiliteit worden
fietsen en auto's vrijblij-
vend gekeurd. Verder
staan duurzame ver-
voersmiddelen in de spot-
lights. De wethouders in
de Drechtsteden vervan-
gen de auto zoveel moge-
lijk voor de fiets.

„Mijn üets wordt helemaal afge-
keurd joh!" Mevrouw Huiskens (65)
uit Alblasserdam kijkt zorgelijk naar
haar stalen ros. Op de markt in haar
woonplaats heeft zij haar rijwiel af-
gegeven aan de mannen van de Fiet-
sersbond. Die constateren versleten
remkabels en een wiebelende voor-
vork. „Ja, ik zou eigenlijk een an-
dere moeten hebben maar dat is zo
duur!" Met een compleet ingevulde
checklist gaat ze huiswaarts.

De komende week is de fietsers-
bond bijna dagelijks ergens in de
regio actief. In Alblasserdam lieten
enkele tientallen bezoekers van de
markt hun rijwiel keuren. „We let-
ten vooral op veiligheid en comfort,"
zeggen William Nederpelt en Bert
Bohlander.

„Hier zijn de meeste fietsen rede-
lijk in orde en goed onderhouden,"
vinden zij. „Wat wel opvalt is dat
veel mensen te weinig aandacht be-
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steden aan hun banden. Ze rijden
op te zachte banden en dat kost na-
tuurlijk veel energie. Een klein
beetje aandacht scheelt een hele
hoop."

Eigenlijk verschillen fietsers dus
niet zoveel van automobilisten. Ook
van hen is bekend dat meer dari de

Bert Bohlander van de Fietsersbond inspecteert het rijwiel van een voorbijganger. 'Hier zijn de meeste
fietsen redelijk in orde en goed onderhouden.' FGTD RICHARD VAN HOEK

helft met een te lage bandenspan-
ning rijdt. Deze week wordt op ver-
schillende plaatsen in de regio de
spanning gratis gemeten. Bestuur-
ders krijgen ook tips om op eenvou-
dige wijze brandstof te besparen.
Dat kan bij voorbeeld door snel door
te schakelen en de dakkoffer na de
vakantie direct te verwijderen.

De Mobiliteitsweek is een lande-
lijk initiatief waaraan 21 gemeenten
deelnemen. De Drechtsteden doen
met zes gemeenten mee. Wiliam Ne-
derpelt, voorzitter van de Fietsers-
bond Drechtseden, is daar heel con-
tent mee. „We vormen op deze ma-
nier een landelijke topper."

De wethouders van de zes deelne-
mende gemeenten zijn al een
maand geleden begonnen met de
aanloop van de actie. Toen werden
hun fietsen uitgerust met een gps-
systeem. Een maand lang is het ge-
bruik van hun fiets geregistreerd.
De Zwijndrechtse wethouder Henk

Duurzaamheid centraal
DRECHTSTEDEN • Tijdens de
Mobiliteitsweek besteden de zes
gemeenten in de Drechtsteden
vooral aandacht aan duurzame
mobiliteit. Vandaar dat de wet-
houders een wedstrijd deden in
het laten staan van de dienst-
auto. Gisteravond bogen be-
stuurders en ondernemers zich
over de waag 'Rijden de Drecht-

Mirck heeft de wedstrijd gewonnen:
hij trapte maar liefst 382 kilometers
weg.

Ook andere wethouders deden
hun best. Wilco Scheurwater (Pa-
pendrecht) had ingezet op 130 tot
140 kilometer. Hij overtrof alle ver-
wachtingen en bracht de teller op
261 kilometer. De Dordtse wethou-

steden de groene kant op?' Deze
week neemt Alblasserdam een
nieuw oplaadpunt voor elektri-
sche auto's in gebruik achter het
gemeentehuis. Op verscheidene
scholen worden gastlessen over
mobiliteit gegeven. Voor alle ac-
tiviteiten en keuringsplaatsen,
zowel voor auto's als fietsen:
drechtseden.nl/mobiliteitsweek.

der Jasper Mos fietste in een maand
tijd 191 kilometer.

Op veel scholen wordt aanko-
mende week extra aandacht besteed
aan het verkeer. Johan Cahuzak
treedt bij verschillende middelbare
scholen op met een theaterpro-
gramma over het thema. Aanslui-
tend is er een discussie.


