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INLEIDING
Historische context van de archiefvormer
Een van de thema’s die de milieubeweging op de politieke agenda kreeg, was dat van de mobiliteit. Vooral de problematiek van de zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers, vormde de
voedingsbodem voor het ontstaan van actiegroepen. Vanaf 1991 was een dergelijke groep actief
in het Gentse. Onder de naam Fietsersbond Gent (Perpetuum Mobile) sloot die later aan bij de
nationale Fietsersbond met zetel in Antwerpen. Die is opgericht in 1995 en telt vandaag meer dan
40 afdelingen in Brussel en Vlaanderen.1 Net als andere verenigingen probeerde de Gentse fietsersbond via campagnes en persacties de publieke opinie te sensibiliseren en te wegen op het
beleid. Daarbij hield de groep niet enkel initiatieven van de overheden kritisch tegen het licht,
maar ze schoof ook zelf alternatieven naar voor.
Archieftheoretische inleiding
Kern van het overgedragen archief vormt de reeks verslagen van de vergaderingen uit de periode
1991-2003. Daarnaast zijn er vooral archivalia over eigen activiteiten en die van verwante organisaties. Een aantal nummers van het eigen tijdschrift De Reflector bleek een aanvulling van de
collectie die al gedeeltelijk in de bibliotheek bewaard werd. Het archief telt 6 stukken, opgeborgen in 2 archiefdozen (0,22 lopende meter) en is toegankelijk mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris.
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www.fietsersbond.be, laatst geraadpleegd op 6 december 2005.
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STORTINGSLIJST
1

Verslagen van de maandelijkse vergaderingen.
1991-2003

1 pak

2

Briefwisseling rond acties en contacten met verwante organisaties, diverse overheden en
burgers.
1991-2003
1 pak

3

Dossier over eigen activiteiten en activiteiten in samenwerking met andere organisaties.
1992-2003
1 pak

4

Pamfletten en knipsels over acties van diverse fietserverenigingen.
1998-2004

1 omslag

Dossier over Gents ontwerp-beleidsplan van anders-mobiel denken en doen.
2003

1 omslag

Dossier over andere actiegroepen i.v.m. mobiliteit.
1998-2002

1 omslag
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Specimina van ‘De Reflector – Het Blad van de Gentse Fietsersbond Perpetuum Mobile’,
nrs. 9-12, 19-31, 35, 36 en 40.
NB: overgebracht naar de bibliotheek
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