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Van de voorzitter
Het eerste kwartaal van 2014 zit er weer op en we staan nu aan het begin van de lente,
alhoewel deze volgens de meteorologische kalender al op 1 maart begonnen is. Een tijd dat
de dagen weer  langer gaan worden en we de fietsen weer  uit  de schuur kunnen halen.
Hierbij denk ik aan de recreanten, want de vermaarde fietsers fietsen natuurlijk het hele jaar
door. We hebben in de afgelopen periode bijna niet met gladheid te maken gehad omdat
Koning Winter ons land niet heeft aangedaan. De gladheidbestrijders hebben het dit jaar dus
rustig gehad. Toch miste ik wel wat, want de winter heeft natuurlijk ook zijn charme.

Op 3 februari 2014 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Wij hadden de plaatselijke
politieke  partijen  uitgenodigd  om hun  visie  te  geven  op het  toekomstig  fietsbeleid  in  de
Gemeente Lansingerland. Een uitgebreid verslag hiervan is begin maart aan u verstuurd.
Als belangrijk gegeven konden wij constateren dat veiligheid, fietsparkeren en educatie een
breed draagvlak heeft binnen de politiek. Wij zullen er bij de coalitiebesprekingen voor een
nieuw college en het opstellen van het beleidsplan voor de komende vier jaar nauwlettend op
toezien dat de partijen ook gaan waarmaken wat zij hebben toegezegd. Gezien de financiële
positie van onze Gemeente mogen wij niet al te veel nieuwe projecten verwachten die het
voor ons fietsers nog leuker zullen maken.

Waar houden we ons naast de normale zaken de komende tijd mee bezig? Een greep:
 De aanleg van de verbinding A13-A16 en dan vooral de fietsvoorzieningen binnen dit

project. We mogen ons gelukkig prijzen dat we al vanaf het begin bij het overleg zijn
betrokken.

 De inrichting van het Polderpad dat gaat lopen van de Rotte naar de Schie, en van de
Vlinderstrik, een recreatiegebied rond de Landscheidingsweg.

 Het vervoersknooppunt Bleizo. Dit heeft ook gevolgen voor diverse fietsroutes van en
naar  Lansingerland.  Als  Fietsersbond  maken  wij  deel  uit  van  de  klankbordgroep
VOHL (Verlengde Oosterheemlijn). 

 De verplichte realisering van het Fietsveiligheidsplan voor de Gemeente.

Wat willen wij nog meer?
 Opzet van een ledenwerfactie om meer jongeren warm te maken voor de fiets in de

vorm van voorlichting en educatie. We moeten ervoor oppassen dat de Fietsersbond
geen grijze club wordt. Daarmee wil ik niet zeggen dat we de aandacht voor ouderen
zullen verminderen. Het is voor ons een heel belangrijke groep die aandacht verdient.

 Bedrijven enthousiast maken om medewerkers te stimuleren met de fiets naar het
werk  te komen.  Wij  gaan daarbij  putten uit  de kennis  die al  is  op gedaan bij  de
diverse lopende Rij2op5-projecten in andere gemeenten.

Ik wens u mooie fietstochten toe.
Ton van der Burg

Jaarlijkse ledenvergadering 2014
Op maandag  3  februari  2014  is  de  jaarlijkse  ledenvergadering  gehouden.  Vanwege  de
komende gemeenteraadsverkiezingen waren politieke partijen uitgenodigd om hun visie te
geven ten aanzien van de fiets. Hierdoor was het met 25 leden en belangstellenden een druk
bezochte avond.
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                       politiek forum                                 leden Fietsersbond en belangstellenden

Van de politieke partijen  waren Leefbaar  3B, Groenlinks,  PvdA,  CU,  D66,  VVD en CDA
vertegenwoordigd.  Elke  partij  kreeg  5  minuten  tijd  om  het   beleid  te  presenteren.  Veel
gehoord  zijn:  veiligheid  voor  alles,  verkeerseducatie  op  scholen,  aanpakken
fietsparkeerproblemen met al dan niet betaalde stallingen, brommers op de rijbaan, snelheid
E-bikes  en  wielrenners,  onderhoud  van  fietspaden,  paaltjes  niet  aanbrengen  tenzij,  en
keuzevrijheid van vervoermiddel.  Feitelijk  was er een behoorlijke consensus,  waardoor je
niet begrijpt dat sommige zaken zo lang moeten duren.
Voorzitter Ton van der Burg bedankte Kees van der Knaap voor zijn inzet als vrijwilliger in de
afgelopen jaren en kondigde aan dat er in de persoon van Ad Janson (vanwege vakantie
afwezig) een nieuwe coördinator voor Bleiswijk is gevonden. 
Jan Caesar

Nieuw logo
De Fietsersbond heeft  een nieuw logo.  De oude gele  vlag wapperde  lange tijd  tot  volle
tevredenheid,  maar  het  nieuwe  logo  geeft  de  Fietsersbond  een  moderner  imago.  Het
accentueert met het stuur en voorwiel ook waarvoor we staan, namelijk: de fiets.
Jan Caesar

Even voorstellen
Mijn naam is Ad Janson, 61 jaar oud en woonachtig in Bleiswijk. Mijn grootste hobby is naast
wandelen toch wel fietsen, met een redelijke snelheid, of lekker spinnen met harde muziek in
het Sport en Recreatiecentrum Rottemeren te Bleiswijk.
Toen ik van mijn zwager hoorde dat de Fietsersbond afd. Lansingerland een opvolger zocht
voor het wakend oog in Bleiswijk, Kees van der Knaap, heb ik dan ook direct gereageerd. Na
een aantal gesprekken en het doorlezen van wat er in de afgelopen jaren bereikt is, werd mij
duidelijk dat de Fietsersbond noodzakelijk is. Daar wil ik graag aan meewerken.
Als nieuwe coördinator voor de Fietsersbond in Bleiswijk wil ik mij inzetten om de veiligheid
en kwaliteit van de voorzieningen voor de fietser op een hoog pijl te houden.
Ad Janson

Mijn … fietspad
In de Kampioen, het blad van de ANWB, staat iedere maand ‘Mijn foto’. De ‘beste’ foto wordt
beloond met een prijs. Zo staat in het maartnummer ‘Mijn … fietspad’, waarop foto’s van een
slecht verlicht fietspad kon worden opgestuurd. De drie winnaars kregen een reflecterende
fiets,  maar belangrijker,  bouwbedrijf  Heijmans gaat de winnende fietspaden voorzien van
lichtgevende lijnen. Kennelijk was de wedstrijd al in december vorig jaar te lezen. Jammer, 

2



Lansingerland

De Fietsflits
Nieuwsbrief van de Fietsersbond afdeling Lansingerland

Jaargang 12 nummer 2 / april 2014

dat ik daar overheen heb gelezen want anders had ik natuurlijk ons Landscheidingsfietspad
aangemeld. 
Pas geleden schreef  een van onze leden mij  dat  ze een melding had gemaakt  over  de
ontbrekende verlichting op dit pad. Het antwoord van de gemeente was, dat er geen geld
beschikbaar is voor de aanleg er van. De Fietsersbond dringt al jaren aan verlichting, maar
toen er nog geld in de kas zat werd dat ook al aan wat anders besteed. Misschien zijn de
lichtgevende lijnen een goedkoop alternatief.
Jan Caesar

Nuon tunnelopknapactie (stem!)
Dat is nog eens een fraai woord voor Scrabble. Nuon is op 3 maart een actie gestart, waarbij
mensen enge onverlichte fietstunnels kunnen aanmelden. Personen die het ermee eens zijn,
dat  de  fietstunnel  echt  wel
een  opknapbeurt  verdient,
kunnen  op  het  tunneltje
stemmen.
Ik heb het fietstunneltje bij de
Zijde  aangemeld.  Toen  ik
bezig  was  met
verbetervoorstellen  voor  de
schoolfietsroutes,  zeiden
scholieren  mij  dat  ze  het
fietstunneltje  eng en donker
vonden  en  er  daarom  niet
doorheen  fietsen.  Inmiddels
hebben  we  meer  dan  2400
stemmen en staan daarmee
op plaats 3. Maar … andere
tunnels lopen ons in.

U kunt  ons  helpen  door  op
ons  fietstunneltje  te
stemmen. Ga naar
https://formulier.nuon.nl/tunnels/stemmen/details/?h=531af6b05966487721cb5a84

of  ga met  uw smartphone met  behulp  van de QR-code die op de poster  staat  naar  de
website van Nuon.
Laat ook uw gezinsleden, familie en buren stemmen. Het is voor een goed doel en kost u
niets.
Jan Caesar

Melden helpt! 
Regelmatig doe ik een melding op het meldpunt van de gemeente. Op de website van de
Fietsersbond afd. Lansingerland staat een uitgebreide lijst van onze meldingen.
Op een zondag in maart had ik een paar zaken gemeld, verkeersborden die waren verdraaid
e.d., en de maandag erna werden deze telefonisch aan mij afgemeld. Het was technisch
weer en ik wilde nog een paar andere punten bekijken, dus ik op de fiets er even langs.
Blijken er op dezelfde kruising weer twee andere borden verdraaid te zijn, mijn bord was
goed gezet. Toevallig kwamen een paar mensen van de gemeentelijke buitendienst langs. Ik
bedank ze voor de snelle oplossing van mijn meldingen en wijs ze op de andere verdraaide 
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borden. 'Moet ik hiervan melding maken of zetten jullie direct goed?', vraag ik lachend. Ze
springen uit de auto, de een pakt de ladder en de ander bestijgt deze gewapend met een
steeksleutel.  Binnen een paar minuten staan de borden weer in de juiste stand. Bedankt
heren!

De link naar het meldpunt van de gemeente is:
https://e-loket.lansingerland.nl/internet/meldingen_41210/?
returnurl=0wk7Xj8qSbqFQfW6zOn8LvqgI%2F2xmCu0fMLiTYNmp9o%3D
Jan Caesar

Brug, nu met borden
Het  pad naar  de nieuwe brug bij  het  Kwelderplantsoen
heeft nu twee borden gekregen: links voor de voetgangers
en  rechts  voor  de  fietsers.  Het  bord  op  het
Kwelderplantsoen staat nog steeds op de oude plaats en
nu wel erg ver van het fietspad.
Bij  de  andere  aansluitingen  vanuit  de  wijk  naar  het
Landscheidingsfietspad zijn ook borden geplaatst. Het zijn
voetpaden.
Jan Caesar

Fietsersbond leidt het CDA naar de top
Nee, de Fietsersbond is niet met een politieke partij verbonden en dat willen we graag zo
houden! Iedere partij kan een beroep doen op de Fietsersbond en zo vroeg het CDA ons om
een fietsroute uit te zetten van het gemeentehuis naar de skiberg in het Hoge Bergsche Bos.
Dit  in  het  kader  ‘Op naar  de top’,  een gezamenlijke  actie  van de CDA-afdelingen  Prins
Alexander, Capelle a/d IJssel en Lansingerland om elkaar op de skiberg te ontmoeten.
En zo stonden vrijdagmiddag 14 maart ruim 20 CDA-leden nerveus voor het gemeentehuis
te wachten op het  startsein.  Voorop begeleidde onze voorzitter  Ton van der  Burg CDA-
penningmeester Rob Remmerswaal, die een bakfiets met reclamebord moest voortstuwen.
Ik sloot de stoet met een opvallend geel hesje van de Fietsersbond. Veiligheid voor al, niet
waar?
De  route  voerde  door  het  Lage  Bergsche  Bos,  via  de  Rottekade  (Ton  houdt  van  een
ommetje) naar de skiberg. Mooie route vonden velen.

   
Nadat ook de andere afdelingen waren aangekomen gingen we lopend naar de top. Het viel
me overigens wat tegen dat er niet naar de top de skiberg werd gefietst. Maar goed, 
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eenmaal boven aangekomen poogde men ballonnen op te laten. Dat lukte natuurlijk niet,
want ze waren met de mond opgeblazen.
Weer beneden werd een hapje en drankje genuttigd en deelde Peter Oskam, CDA-lid 2e
kamer, een prijs, een boek over de Rotte, uit aan Rob Remmerswaal.
Ook wij lieten ons niet onbetuigd met aanmeldingsfolders, maar vooral de stickers ‘Blij dat ik
fiets’ vonden gretig aftrek.
Jan Caesar

Aanleg fietspad halte Rodenrijs – Kasteel
Er ligt een mooie rode loper van de Rodenrijsevaart naar
de  Gerberasingel.  Het  laatste  stuk  over  het  grasveld
waarvoor bomen gekapt moeten worden, ligt er nog niet.
Al eerder hebben wij aangegeven dat de bomen van ons
niet weg hoeven, want het fietspad kan gewoon langs  de
sloot worden aangelegd.
Ik heb geen idee wat er nu verder gaat gebeuren.
Jan Caesar

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. 
De QR-code schakelt  met behulp  van uw smartphone direct  naar
onze website.

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?  Dat  kan  via  de  website,  menukeuze  Informatie  >  Lid  worden  /  opzeggen  /
wijzigingen doorgeven.
Ook geïnteresseerden kunnen De Fietsflits  gratis  via  e-mail  ontvangen door  zich aan te
melden op onze website, menukeuze Afdeling > Afdelingsblad.

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