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Nieuwsbrief van de Fietsersbond afdeling 3B-hoek  
 

Van de voorzitter 
Allereerst de beste wensen voor 2005 en vanzelfsprekend ook een veilig en bevredigend fietsjaar. 
Ook ik heb goede voornemens en dat is dat de Fietsflits op tijd gemaakt wordt. Vandaar dat ik nu op 
Kerstavond de eerste teksten zit te typen. 
Verder heb ik met nadruk de coördinatoren uitgenodigd om over hun gemeente zelf nieuws aan te 
leveren. In hoeverre dit gelukt is moet uit het de onderstaande teksten volgen. Maar ook andere leden 
worden vriendelijk maar ook dringend gevraagd om met opmerkingen, suggesties of opbeurende 
teksten te komen voor de volgende Fietsflits. 
Het bestuur is voornemens om binnenkort een ledenvergadering te beleggen. Suggesties voor 
onderwerpen zijn welkom bij mij.  
Piet Mazure 
 

Borden en voorschriften voor alle weggebruikers 
Door het POV is recent een vernieuwde uitgave gemaakt van een boekje met alle verkeersborden en -
voorschriften. We hebben meerdere exemplaren besteld om (gratis) uit te kunnen delen aan 
geïnteresseerden. Vraag het aan de coördinatoren, Wim de Jager (wfjdejager@hetnet.nl), Ton Evers 
(tonevers@tiscali.nl) of Piet Mazure (mazure@wxs.nl).  
Piet Mazure 
 

Fietsbrug over de Rodenrijseweg bij station Rodenrijs 
De gemeente Berkel heeft op 16 december een haalbaarheidsstudie naar een fietsbrug over de 
Rodenrijseweg nabij station Rodenrijs gepresenteerd. Onze eerste indruk is dat de geplande brug veel 
kost, nog veel te wensen overlaat en nog veel onbeantwoord laat. Met name de relatie met de 
geplande ZoRo busbaan bij het station en de verbetering van het Zwartepad kan beter worden 
uitgewerkt, wat een grotere meerwaarde zal geven. We pleiten dan ook voor een nadere detaillering 
van de interactie van deze werken. 
Piet Mazure 
 

Regulier overleg met de Gemeente Berkel en Rodenrijs 
Tot tweemaal toe werd dit overleg voor november en december uitgesteld zodat nu een afspraak voor 
half januari voorzien is. Kritiek werd geleverd op het uitblijven van het verslag en de vrees dat 
gemaakte afspraken niet worden nagekomen. 
Piet Mazure 
 

Problemen met het adressenbestand van de afdeling 
Bij het invoeren van het grote adressenbestand van de Fietsersbond in een nieuw computerprogramma 
in Utrecht is het nodige mis gegaan. Hierdoor waren de leden uit Berkel en Rodenrijs zelfs (tijdelijk) 
verhuisd naar Berkel-Enschot (afd. Oisterwijk), terwijl de mutatielijsten niet geloofwaardig waren. 
Met veel inspanning en zoekwerk lijken de fouten in het bestand van onze afdeling nu te zijn 
opgelost. Door rechtstreekse benadering van een groot aantal leden in Berkel en Rodenrijs is nu ook 
hun e-mail adres bekend zodat ze nu ook dit exemplaar krijgen. 
Piet Mazure 
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Zebra bij Meerweg 
Op verzoek van de Verkeersouders en verontruste ouders heb ik deelgenomen aan het overleg over de 
zebra bij de Meerweg over de Noordeindseweg. Door Sinterklaas of zwarte Piet bij nacht en ontij op 
de weg geschilderd werd deze de volgende dag alweer door de gemeente verwijderd. In een 
gezamenlijk gesprek bij wethouder Vermeulen werd het voorstel van de gemeente voor een zebra bij 
de Middelweg als niet doelmatig afgewezen en werd een voorstel voor het aanbrengen van een 
dubbele zebra aan weerszijden van het kruisingsvlak met de Meerweg op tafel gelegd. 
In een vervolggesprek op 22 december bleek dit voorstel voor de gemeente aanvaardbaar te zijn zodat 
het nu wachten is op het verkeersbesluit en de realisatie om dit Kerstcadeau voor alle fietsers van 
Meerweg, Kleihoogt en Noordersingel te kunnen uitpakken. 
Piet Mazure 
 

Verkeershinder voor fietsers op de Westersingel 
Door ontoereikend optreden van het gemeentelijk Vinexbureau en het niet nakomen van opdrachten 
en afspraken door het Adviesbureau en/of de aannemer zijn met name voor fietsers zeer gevaarlijke 
situaties opgetreden op de Westersingel bij de aanleg van een nieuwe toegang naar de scholen en de 
aanpak van de sanering van het voormalige IHC terrein. Na de toezending van brieven van de 
Verkeersouders en het inspreken tijdens de commissie vergadering door zowel verkeersouders als 
Fietsersbond en de toezeggingen van de wethouders in de Commissie Ruimte dat het niet meer zou 
gebeuren was het enkele dagen later opnieuw goed mis. Kortom, dit was te moeilijk. 
 

Overgenomen nieuws 
In de Ketting, het mededelingen en informatieblad voor actieve leden van de Fietsersbond nr. 173 van 
oktober 2004, stond het volgende: 
 
Fietsers in de knel bij wegwerkzaamheden 
Over de problemen die fietsers vaak ondervinden bij wegwerkzaamheden en wat hier tegen te doen 
valt schreef ons actief lid Piet Mazure (voorzitter afdeling B3-hoek) een leerzaam artikel in het POV-
magazine van Zuid Holland. 
Voor wegwerkzaamheden bestaat weliswaar een speciaal handboek: CROW-handboek 96b: 
Wegafzettingen op niet- autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. Het zou dus goed 
geregeld moeten zijn, maar helaas blijkt het handboek in de praktijk vaak een papieren tijger, die in 
zijn hok –de boekenkast- blijft staan. Piet Mazure beschrijft met meerdere voorbeelden hoe hij 
wegbeheerders op hun verantwoordelijkheid wees en welke reacties hij kreeg. Hij pleit voor meer 
aandacht voor het langzame verkeer bij wegbeheerders en dat wegbeheerders hun aannemers en 
uitvoerders veel beter instrueren en controleren. 
Voor afdelingen en actieve leden die ook onveilige situaties bij wegwerkzaamheden willen 
voorkomen is het een heel interessant artikel. De tekst (kopie, helaas niet digitaal) kun je opvragen bij 
kaderondersteuning (kaderondersteuning@fietsersbond.nl). Het artikel staat verder integraal op de 
website van het POV (www.povzuidholland.nl). 
 

Contactpersonen wegdekproblemen 
 
Gem Bergschenhoek André Slort  tel 0800-333 5 777 (gratis nummer) of  

010-529 17 31; a.slort@bergschenhoek.nl  
Gem Berkel Simon Lamens simon.lamens@berkelenrodenrijs.nl 
Gem Bleiswijk ? Tel 010-524 41 51; info@bleiswijk.nl 
Gem Rotterdam - Tel 0800-1545 gratis nummer 
Prov Zuid Holland Marius Hoenderkamp hoender@pzh.nl 
N470 Peter de Zoete tel 010-5119500 of 06 2013959; pzo@awareness.nl  
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