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Paulus Jansen goed ingewijd in fietsrecreatie

Nieuwe voorzitter Landelijk Fietsplatform
Stichting Landelijk Fietsplatform, het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in
Nederland, heeft een nieuwe voorzitter: Paulus Jansen uit Utrecht. Met name in zijn eerdere functie
als Tweede Kamerlid van de SP was Paulus Jansen al betrokken bij het werk van het Fietsplatform.
Hij nam het initiatief voor de nota ‘Een Stap Vooruit’, met voorstellen voor de uitbouw en betere
benutting van het Nederlandse fiets- en wandelnetwerk.
Paulus Jansen is momenteel wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Sport en Dierenwelzijn bij de
Gemeente Utrecht. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer namens de SP, meest recent als woordvoerder
Energie en Bouwen & Wonen. Ook was hij voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van
de Kamer.
In juni 2013 presenteerden SP, PvdA en CDA de gezamenlijke startnotitie ‘Een stap vooruit’. Hierin deed Paulus
Jansen samen met collega Kamerleden Duco Hoogland (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) een groot aantal
voorstellen om het Nederlandse potentieel aan fiets- en wandelmogelijkheden beter te benutten. De nota is
begin 2015 behandeld in de Tweede Kamer en heeft een belangrijke impuls gegeven aan de verankering van dit
onderwerp in het beleid. Fietsplatform en zusterorganisatie Wandelnet zijn actief betrokken geweest bij de
totstandkoming van de nota.
Met het voorzitterschap wil Paulus Jansen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Landelijk
Fietsplatform als hét kennis- en informatiepunt op het gebied van het recreatieve fietsen in Nederland en als
beheerder van de landelijke fietsroutestructuur. Hierbij zal de samenwerking worden gezocht met overheden,
maatschappelijke organisaties, regiopartners en marktpartijen. Samen moeten we het potentieel als fietsland
optimaal benutten, aldus Jansen. Ingezet zal nadrukkelijk ook worden op versterking van de samenwerking met
andere vormen van routerecreatie. Partnerorganisaties in andere landen, zoals Schweiz Mobil, laten zien dat dit
kan en werkt. Het voorzitterschap past goed bij de ambitie van de gemeente Utrecht om de positie van Utrecht
als fietsstad uit te bouwen, ook in relatie tot het recreatief gebruik van de fiets.
Paulus Jansen volgt Jan Dijkema op, die vanaf eind 2006 voorzitter van het Fietsplatform was. Door zijn
benoeming tot president van de internationale schaatsunie ISU was Jan Dijkema genoodzaakt het
voorzitterschap van het Fietsplatform per 1 juli jl. neer te leggen.


Voor meer informatie: Eric Nijland, directeur (enijland@fietsplatform.nl), tel. 033 465 36 56
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De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en geeft
impulsen aan belangenbehartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (zie www.nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is daarbij verantwoordelijk voor
de landelijke fietsroutestructuur (LF-net). Overheid en organisaties zijn in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond, Wielersportbond NTFU, RAI
(afdeling fietsen) en de provincies.
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