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Start actieweek “Mijn slechtste 

fietspad” een groot succes 
 

De Fietsersbond Lansingerland heeft op 20 juni 
een succesvolle start gemaakt met de 

actieweek”Meldpunt mijn slechtste fietspad” 

Op 19.30 uur verzamelden leden van de 

Fietsersbond, politici en belangstellenden zich op 
het viaduct over de HSL tussen Bergschenhoek en 

Berkel en Rodenrijs. 

Dit viaduct dat de 2 kernen na de aanleg de HSL 
moet verbinden tussen de Jacob Marislaan in 

Bergschenhoek en het Offenbachplantsoen in 

Berkel en Rodenrijs was reeds geruime tijd klaar 

maar  de toeleidende fietspaden waren nog niet 
aangelegd, dit met het oog op toekomstige 

bouwwerkzaamheden in de naaste omgeving. De 

Fietsersbond had er herhaaldelijk voor gepleit om 
deze fietsverbindingen, zonodig provisorisch, aan 

te leggen. Afgelopen week werd dit inderdaad door 

de gemeente gerealiseerd. 
Voorzitter Piet Mazure sprak zijn waardering uit 

over de aanleg van deze verbinding die in een 

grote behoefte voorziet. Vervolgens werd  aan 

wethouder Hans de Rijke een bord aangeboden 
met daarop de tekst dat dit knelpunt dank zij de 

Fietsersbond was opgelost. Daarna werd dit bord 

bevestigd aan het hekwerk van het viaduct, wat de 
aanwezige pers een paar mooie plaatjes opleverde. 

Na een nadere toelichting van Piet Mazure op de 

achtergronden van deze landelijke en nu ook 
plaatselijke actie “Mijn slechtste fietspad” 

bedankte Hans de Rijke voor de originele 

feestelijke opening van het viaduct en de 

waardering die er uit blijkt. Verder sprak hij zijn 
waardering uit voor het vele werk van de 

Fietsersbond. Hij vond het niet erg dat gemeente 

en Fietsersbond soms verschillende inzichten 
hebben als men elkaar maar scherp houdt. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Piet Mazure noemde nog de brief die de landelijke 
Fietsersbond en de ANWB aan de wegbeheerders 

heeft gestuurd over de grote achterstand in het 

onderhoud van de fietspaden in Nederland. Om 

alle knelpunten op te lossen is er wel 650 miljoen 
Euro nodig. Ook in Lansingerland is er een 

aanzienlijke achterstand. 

In Lansingerland zijn in het kader van de actie een 
5-tal knelpunten uitgekozen om te worden 

voorzien van een bord met de tekst “Gevaarlijk 

fietspad”. 
De wethouder was zo sportief om zich aan te 

sluiten bij de groep die per fiets naar een van deze 

knelpunten ging, de verbinding tussen de rotonde 

Oostersingel en de Huygenslaan, om daar één van 
de borden op te hangen. Ter plaatse werd 

aangegeven wat er zoal mankeert aan dat fietspad. 

De Afdeling kan terug zien op een zeer geslaagde 
actie en waardeert de belangstelling die er  bij de 

politiek en de pers voor het fietsgebeuren in de 

gemeente  bestaat. 

PM 



 

 
 

Gevaar van paaltjes in fietspaden 

onderschat  
 

In de Nieuwsbrief van het Fietsberaad valt te lezen 

dat de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van 

Rijkswaterstaat onderzoek deed via het Letsel 
Informatie Systeem (LIS) naar letselongevallen 

van ondermeer fietsers met obstakels (paaltjes). 

Dat aantal blijkt toe te nemen en veel groter te zijn 
dan tot nu toe werd aangenomen op basis van de 

gewone verkeersongevallenregistratie (BRON) 

omdat éénzijdige ongevallen van fietsers in BRON 
zeer slecht worden geregistreerd. 

Deze informatie over onnodige ongevallen zal 

worden meegenomen in het overleg van de 

afdeling met de gemeente Lansingerland. 
 

 

Maak gebruik van het meldpunt  
 

Duizenden fietsers hebben reeds het meldpunt 

“Mijn slechtste fietspad” gebruikt om slechte, 

gevaarlijke of onveilige situaties voor fietsers te 
melden. 

Als resultaat zijn er ook al op tal van punten 

verbeteringen door wegbeheerders aangebracht. 
Op onze eigen site van Lansingerland heeft onze 

webmaster, Ton Evers, een handzaam overzicht 

geplaatst van de gemelde knelpunten in de 3 

kernen van Lansingerland en is ook aangegeven als 
het probleem inmiddels is opgelost. 

Inmiddels is ook de eerste Nieuwsbrief van mijn 

slechtste fietspad” verschenen. 
Je kunt hem vinden op 

www.Fietsersbond.nl/Meldpunt. Klik in de menu 

Meldpunt links op het scherm op “Nieuwsbrief”. 
Nog steeds worden we door fietsers mondeling of 

schriftelijk geattendeerd op nieuwe knelpunten en 

daarbij krijgen we ook te horen dat ze er niet aan 

gedacht hebben om dat via het meldpunt te 

melden. 
Daarom hierbij nogmaals een oproep om van uw 

hart of knelpunt geen moordkuil te maken waar de 

volgende fietsers in duikelt, maar het te melden 
aan meldpunt.  

En het kan zo gemakkelijk via de link “meldpunt” 

op onze site (www.fietsersbond.nl/lansingerland).  
Als afdeling krijgen wij hier ook een mededeling 

van, zodat we de voortgang kunnen bewaken.  Dus 

melden hoor, doen ! 

PM   

 

 

Algemene ledenvergadering afd. 

Lansingerland 
 

Op 13 september a.s. zal om 20.00 uur een 
algemene ledenvergadering plaatsvinden. 

 

WIJ NODIGEN U DAARBIJ VAN HARTE UIT. 
 

Deze ALV heeft tot doel haar leden te informeren 

over de laatste veranderingen in en rond 
Lansingerland, maar ook de verwachting van de 

leden over de te nemen acties van de Fietserbond 

te polsen. De agenda zal uiterlijk 8 september op 

de site van de FB Lansingerland worden 
gepubliceerd. 

 

Maar vooraf aan deze publicatie wil het bestuur 2 
bijzondere onderwerpen alvast onder uw aandacht 

brengen: 

 

• Duurzaam Veilig 

 

• Kiezen van een nieuwe voorzitter: 

 

Piet Mazure heeft aangegeven te zullen 

stoppen als voorzitter van de fietsersbond 
afdeling Lansingerland.  

Wij zoeken daarom kandidaten voor deze 

functie. Wilt u zich aanmelden hiervoor, dan 
kunt u dat doen bij Loes Beukers, per email 

fietsersbond@lansingerland.nl  of 

telefonisch 0614310914. 

 
Locatie: 

de Berghonk (Chabotzaal),  

Burg van Oostenweg 4,  

2661HN  Bergschenhoek  
 

 
 



 

Fietsersbond op de braderie Berkel 

en Rodenrijs 
 
1 September 2007 zal de Fietsersbond afdeling 

Lansingerland als vanouds weer een stand hebben 

op de braderie van Berkel en Rodenrijs. 

Op haar vertrouwde plaats tegenover rijwielhandel 
Rob Steenks wordt u geïnformeerd over: 

• Speciale activiteiten in de WEEK VAN DE 

VOORUITGANG (16 t/m 22 september) 

• diverse fietsroutes in en om Lansingerland  

• divers foldermateriaal  

• laatste ontwikkeling van het fietsgebied 

Lansingerland  

• de algemene activiteiten van onze afdeling. 

 

Kom langs en maak kennis met ons.  

Wij willen graag met u van gedachten wisselen. 
 

 

                

 

 

Interessante links 
Nieuwsbrief Fietsersbond Zuid-Holland 

De Fietsflits is niet uniek. Meerdere organen van 

de Fietsersbond geven een elektronische krant uit, 

zo ook de afdeling Lansingerland Zuid-Holland. 
Een ieder met belangstelling voor het provinciale 

fietsgebeuren kan zich hiervoor aanmelden, zie de 

website http://www.fietsersbond.nl/Lansingerland 

 

Jaaragenda 

Het bestuur gaat op de website (zie onder) een 

jaaragenda bijhouden met alle voor fietsers 
interessante evenementen in Lansingerland, zoals 

Fietsverlichtingsacties, braderieën met 

Fietsersbonddeelname e.d. Suggesties zijn 
welkom. LB / TE 

 

Website en toezending Fietsflits 
Van een groot aantal leden in de 3B-hoek hebben 

we nu het emailadres zodat we de Fietsflits kunnen 

toemailen. Houd U a.u.b. ons bestand up-to-date 

door emailadreswijziging ook aan ons door te 
geven via het mailadres: 
Lansingerland@fietsersbond.nl 
Kent u geïnteresseerden? Vraag hen ook hun 

emailadres door te geven. Geef hier graag ook uw 
ideeën en suggesties voor onze 3B-website 
www.Fietsersbond.nl/Lansingerland 
door aan onze webmaster Ton Evers. Op deze 

website vindt u tevens contactadressen voor 
wegdekproblemen. Maar die mag u ook aan ons 

melden.  

 

 


