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Van de voorzitter 
In de Fietsflits van het eerste kwartaal schreef ik nog: ‘waar blijft de tijd?’ Dat doe ik nu weer. 
Ik zie André Kuipers nog vertrekken naar de ruimte voor meer dan een half jaar en nu is hij al 
weer terug. Sommige zaken gaan snel, maar andere zijn gewoon niet vooruit te branden. In 
het afgelopen kwartaal hebben we niet stilgezeten, en voor een paar zaken wil ik uw 
aandacht vragen. 
 
Website 
Zo is onze website omgebouwd in de stijl van de landelijke Fietsersbond, zie 
http://www.fietsersbond.nl/afdeling/lansingerland/. Dit is niet vanzelf gegaan en ik wil daarom 
een pluim uitdelen aan Jan Caesar, die daar veel tijd in heeft gestoken. Jan geweldig!!! 
Tot nu toe zorgen wij voor hetgeen er op de website komt te staan, maar ik nodig u graag uit 
om nieuws en artikelen aan ons toe te sturen (fbll.secretaris@gmail.com). De website wordt 
daarmee levendiger en meer van iedereen. 
 
Ledenraad 
Op 16 juni j.l. vond de reguliere ledenraadsvergadering van de Fietsersbond in Utrecht 
plaats. Namens de afdeling Lansingerland heb ik aan deze vergadering deelgenomen. 
De geijkte punten kwamen hierbij aan de orde waarin het bestuur van de Fietsersbond 
rekening en verantwoording heeft afgelegd over het jaar 2011. Het bestuur werd 
gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
Na de lunch werd een levendige discussie gevoerd over de komende landelijke 
fietsverlichtingsactie 'Gezien worden'. Met name, hoe gaan we het aanpakken? 
Verder werd stilgestaan bij de komende Tweede Kamer verkiezingen. De Fietsersbond heeft 
een wensenlijst opgesteld met de bedoeling deze in de verkiezingsprogramma’s van de 
politieke partijen te laten opnemen.  
 
Diverse zaken 
Zonder er verder op in te gaan wil ik hier weer enkele zaken noemen die nog steeds op de 
rol staan: 
- Brommers op de rijbaan  

Wij hebben bij de gemeente voorstellen ingediend, die nog steeds niet zijn beantwoord. 
- De aanleg van de ZoRo buslijn 

Slechte omleidingen voor de fietsers. 
- Fietsparkeren bij halte Westpolder 

Wij hebben het gevoel dat iedereen naar elkaar zit te kijken, terwijl er niets gebeurt 
ondanks de toezegging dat begin dit jaar al overdekte fietsparkeerplaatsen zouden 
worden geplaatst zoals bij de haltes in Pijnacker. 

 
In opdracht van de gemeente heeft het bureau SOAB adviseurs onderzoek gedaan naar het 
(fiets)parkeren in Lansingerland. In alle wijken zijn in de avonduren tellingen gedaan van het 
aantal parkeerplaatsen en het aantal auto’s. In sommige wijken is de parkeersituatie 
problematisch. Onze nota is gebruikt voor onderzoek naar het fietsparkeren in de 
winkelcentra. Bij de presentatie waren verschillende partijen, o.a. winkeliersverenigingen van 
de centra, bedrijfsverenigingen, Ouderbond en Fietsersbond, aanwezig.  
 
Tevens hebben wij meegedaan aan het onderzoek naar de bestuurskracht van de 
Gemeente. De uitkomst daarvan wordt medio september 2012 verwacht. 
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De 8 van Lansingerland  
Als laatste wil ik u wijzen op zaterdag 22 september 2012. Dan wordt de '8 van 
Lansingerland' gehouden. Een fietstocht in onze gemeente en dit jaar ook in Pijnacker-
Nootdorp, die ik van harte aanbeveel, want al fietsend leert u de omgeving kennen. Op deze 
dag vindt om 11 uur de feestelijke opening van de fietspaden rondom de N470 en N471 
plaats door gedeputeerde Ingrid de Bondt van de Provincie Zuid-Holland. Ook is er een open 
dag van het nieuwe gemeentehuis. 
Deelnemers kunnen vanaf 10 uur op elk gewenst moment starten bij zwembad De Windas in 
Bergschenhoek, bij De Leeuwerik in Bleiswijk, of bij bibliotheek Oostland in Pijnacker-
Nootdorp. 
Het is die dag ook burendag, dus nodig uw buren uit. 
 
Ik wens u allen een heel fijne vakantie toe met veel fietsplezier. 
Ton van der Burg 

Lansingerland zelfstandige afdeling van de Fietsersbond 
Tot voor kort was de Fietsersbond in Lansingerland een onderafdeling van de afdeling 
Rotterdam. Dat was historisch zo gegroeid, immers de gemeenten waaruit Lansingerland is 
ontstaan waren ook onderafdelingen. De fusie van de verschillende gemeenten leidde 
destijds ook tot een samenvoeging van deze onderafdelingen tot één onderafdeling, die 
tegenwoordig als volwaardig gesprekspartner van de gemeente wordt gezien. 
Inmiddels is de nieuwe gemeente uitgegroeid tot 56.000 inwoners. Al jaren werkt de 
Fietsersbond in Lansingerland volledig zelfstandig. Verder zijn zaken die in Rotterdam 
spelen vaak niet de onze en omgekeerd geldt dat ook. Het werd dan ook tijd om dit formeel 
te regelen. En zo geschiede, dat tijdens de ledenraad van 16 juni j.l. het besluit is genomen: 
de Fietsersbond in Lansingerland is een zelfstandige afdeling. 
Het zelfstandig zijn brengt ook risico’s met zich mee, met name op gebied van de continuïteit 
van de afdeling. Er moeten steeds voldoende vrijwilligers zijn om het werk te doen en de 
belangen vanuit de kernen te kunnen behartigen. Bij dezen doe ik dan ook een oproep aan 
onze leden om zich actief in te zetten voor de Fietsersbond. Wij zoeken met name de leden 
in Bleiswijk en Bergschenhoek om de fietsaangelegenheden aldaar in gaten te houden. U 
kunt zich melden bij de secretaris. 
Een woord van dank richt ik aan Jan Laverman, voorzitter van de afdeling Rotterdam, die 
jarenlang ook de formele voorzitter van de Fietsersbond in Lansingerland is geweest. 
Als bestuur hebben wij het volste vertrouwen in onze missie, maar rekenen daarbij op uw 
steun en hulp om van deze afdeling iets moois te maken. 
Ton van der Burg 

Koninklijke Onderscheiding voor Piet Mazure 
Het is alweer enige tijd geleden dat het Hare Majesteit heeft 
behaagd Piet Mazure een Koninklijke Onderscheiding te 
verlenen vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter en de 
laatste jaren als adviseur van de Fietsersbond afd. 
Lansingerland.  Behalve dit werk heeft Piet zich ook op andere 
fronten dienstbaar gemaakt, o.a. voorzitter van de Stichting 
Cerebraal en voorzitter en mede-oprichter van de Cantorij van 
de Gereformeerde Kerk. Piet is Lid in de Orde van Oranje-
Nassau geworden. 
Wij feliciteren hem van harte en zijn trots op hem. 
Jan Caesar 



 

 
 
  
 

 3 

Westpolder Bolwerk 
Een hoofdpijndossier waar we de uitkomst nog niet van kennen. Zoals u weet heeft de 
Fietsersbond zich in het verleden sterk gemaakt voor een directe fietsverbinding tussen 
Rotterdam en Den Haag, en dan met name het stuk binnen onze gemeentegrenzen. De 
plannenmakers op het gebied van stedelijke ontwikkeling hebben niet naar ons geluisterd, 
waardoor er een knelpunt is ontstaan in Westpolder-Bolwerk. 
Het nu voorliggende bestemmingsplan biedt geen goede oplossing. Bovendien zijn de 
belangen van de bewoners anders dan die van de Fietsersbond. Wij zijn tegen onze zin 
gedwongen voor de ‘minst slechte’ oplossing te kiezen, omdat er geen andere mogelijkheid 
is. Deze dwang hebben wij onder de aandacht gebracht van de politiek door gebruik te 
maken van het inspreekrecht bij commissie Ruimte en gemeenteraadsvergaderingen. In de 
vergadering van de commissie Ruimte op 11 april 2012 is door ons ingesproken. De 
wethouder is verzocht om te overleggen met Provincie Zuid-Holland, omdat daar wellicht 
middelen te verkrijgen zijn die nog verandering kunnen brengen in de huidige plannen. De 
provinciale politiek is ook niet gelukkig met de ontstane situatie. 
We zijn benieuwd wat er uitkomt, maar het laatste woord is hierover niet gezegd. 
Ton van der Burg 

Forse stijging verkeersdoden 
In de kranten van april was te lezen dat het aantal verkeersdoden in 2011 voor het eerst 
sinds 2002 is toegenomen. Daaronder waren 200 fietsers. Ook het aantal zwaargewonden 
steeg. Een trieste constatering. 
De Fietsersbond dringt aan op meer veiligheid voor fietsers door het aanleggen van 
vrijliggende, liefst eenzijdige, fietspaden langs 50km-wegen, veiliger kruispunten, beter 
onderhoud van fietspaden en minder obstakels voor fietsers, denk aan de beruchte paaltjes.  
Ook de fietser zelf moet aan z’n eigen veiligheid denken. Roekeloos rijden vraagt om 
problemen. Zo zag ik een dame van ver in de 70 (schat ik) mij voorbij scheuren op haar 
elektrische fiets. Leuk natuurlijk, maar harder rijden vergt ook een snellere reactie van de 
bestuurder, en daaraan ontbreekt het nog wel eens. 
Jan Caesar 

APV-besluit halte Westpolder 
Door alle problemen met omleidingsroutes in Berkel en Rodenrijs zouden we bijna vergeten 
dat de Fietsersbond afdeling Lansingerland in 2010 bezwaar heeft aangetekend tegen een 
APV-besluit om in de omgeving van halte Westpolder het stallen van fietsen buiten de 
daarvoor bestemde rekken te verbieden. 
Nadat ons bezwaar werd afgewezen is beroep aangetekend bij de rechtbank in Rotterdam, 
maar ook daar vingen we bot. Omdat de Fietsersbond van mening blijft dat het bezwaar en 
beroep op oneigenlijke gronden is afgewezen is besloten om de zaak voor te leggen aan de 
Hoge Raad in Den Haag teneinde een principiële uitspraak te krijgen. Inmiddels heeft de 
zitting tegen het beroep plaatsgevonden. De uitspraak is op 23 augustus 2012. 
Ook al zouden intussen de ondoelmatige en slechte fietsrekken bij halte Westpolder eindelijk 
vervangen zijn door overdekte en doelmatige exemplaren, dan nog blijft de uitspraak 
gewenst om duidelijkheid te krijgen over de geldende regels bij de fietsenstallingen aldaar. 
Piet Mazure 

Paaltjes 
In de 'Vogelvrije Fietser' van juli-augustus 2012 kunt u het lezen: Weg met de loze paaltjes. 
Paaltjes moeten auto's van het fietspad weren, maar ze houden onbedoeld ook fietsers 
tegen. Jaarlijks belanden maar liefst 2500 fietsers bij de eerste hulp, 325 moeten er zelfs 
worden opgenomen in het ziekenhuis, aldus een onderzoek van Rijkswaterstaat in 2008. 
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Omdat deze zogenoemde enkelzijdige ongevallen niet worden geregistreerd, komen ze ook 
niet voor in de jaarlijkse statistieken. 
Paaltjes staan vaak op de meest onhandige plaatsen, namelijk vlak voor een kruising, waar 
de fietser zijn ogen moet richten op het verkeer en daarbij een paaltje gemakkelijk over het 
hoofd ziet. Wie is er nog nooit tegenaan gereden? 
Wij dringen er al jaren bij de gemeente op aan om paaltjes en andere obstakels te 
verwijderen en ze bij aanleg van nieuwe fietspaden niet te plaatsen. Nu blijken er weer 
paaltjes op het fietspad geplaatst te zijn in de Van der Voortstraat tussen de Krugerlaan en 
de Van Naeldwijcklaan. Waarom? Je plaatst toch ook geen paaltjes midden op een 
autosnelweg? 
Jan Caesar 

Kort nieuws 
 Op vrijdag 29 juni is het nieuwe recreatiegebied Bleiswijkse Fles geopend. Het is nu 
mogelijk om aan de gehele westkant van de Rotte door te fietsen via de nieuwe brug 
over de Lange Vaart, door de Bleiswijkse Fles en de tunnel onder de A12. Kees van der 
Knaap is er met zijn fietsgroep inmiddels een kijkje gaan nemen. 

 

     
 

Algemene informatie 
De Fietsersbond 
De Fietsersbond komt op voor de belangen van de fietser d.w.z. comfortabele en snelle 
fietsroutes, meer en betere stallingen, aanpak van fietsdiefstal en grotere verkeersveiligheid 
voor fietsers.  
Het landelijk bureau is gevestigd in Utrecht (http://www.fietsersbond.nl/) en er zijn ongeveer 
150 lokale afdelingen. Zo ook in Lansingerland (http://www.fietsersbond.nl/lansingerland). Op 
onze website vindt u actuele informatie over bestaande en nieuwe fietspaden in onze 
omgeving, de verkeersregels, fietsroutes in de buurt, de agenda en nog veel meer.  

Toezending van De Fietsflits 
Leden van de Fietsersbond in Lansingerland krijgen De Fietsflits automatisch toegestuurd. 
Dat gebeurt het liefst per e-mail. U bespaart ons veel werk en kosten door uw e-mailadres op 
fbll.secretaris@gmail.com aan ons door te geven. Vergeet u niet om (e-mail)adreswijzigingen 
te melden? 
Ook geïnteresseerden kunnen De Fietsflits gratis via e-mail ontvangen door zich aan te 
melden op onze website, menukeuze Afdelingsblad. 

Redactie 
Jan Caesar (fbll.redactie@gmail.com) 


