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Lansingerland 

Datum 04-02-2019 

Opgesteld door Jan Caesar (secretaris, tlf 010-5118348) 

Aanwezig 7 leden 

Afgemeld Kees Hoff, Corrie Hordijk, Gijs van Laviere, Anne-Mieke van der Burg-in ’t Veen, 

Ton Evers, Winfried Kuipers 

Verzendlijst Leden en team vrijwilligers 

 

1 Opening 

Voorzitter Sander van Herwaarden opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij voegt er 

aan toe, dat hij per direct aftreedt als voorzitter. Door veranderde persoonlijke omstandigheden kan hij 

de functie niet meer naar behoren invullen. 

Jan Caesar neemt de leiding van de vergadering over en vraagt wie er ad interim voorzitter wil zijn. 

Hans Sanders wil die taak gedurende deze vergadering op zich nemen. Hij bedankt Sander voor 

diens inzet als voorzitter het afgelopen jaar. 

2 Verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt goedgekeurd met dankzegging aan Jan Caesar. 

3 Jaarverslag 2018 

Ook dit verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan Jan Caesar. 

4 Hoe verder met de Fietsersbond in Lansingerland? 

Verschillende punten komen aan de orde: 

 

- De gemeente waardeert het werk dat de Fietsersbond verricht. De afdeling is bij de politiek 

bekend, getuige de voor de aanvang van deze vergadering door de CU uitgereikte ‘Waardevol’ 

badge. Jurjen Dieleman en Leny van Leeuwen van de CU benadrukten het belang van De 

Fietsersbond in Lansingerland. 

 

- Afnemend aantal leden => jonge mensen zijn meer consumenten geworden en willen zich niet 

binden aan een organisatie. De Fietsersbond heeft een wat ‘oud / stoffig’ imago. Oudere leden 

zeggen hun lidmaatschap op en er komt geen nieuw lid bij. De vergadering vraagt zich af, of er 

afdelingen zijn die wel groeien en wat zij daarvoor doen. => Jan zal dat nagaan. 

 

- Weinig leden willen zich inzetten voor de afdeling. Het werk komt dus op een enkeling neer. Als 

die wegvallen houdt de afdeling op te bestaan. 

- De aanwezigen geven aan zich op incidentele basis te willen inzetten voor werkzaamheden. 

- Voorstel aan alle leden: als elk lid zich een paar uur per jaar voor de Fietsersbond wil inzetten, 

wordt het werk verdeeld. Iedereen beschikt over specifieke en bruikbare kwaliteiten. 

Denk bij de werkzaamheden aan: assisteren bij een fietsverlichtingsactie en het nalopen van 

meldingen. 
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- Om de Fietsersbond meer bekendheid te geven denken de aanwezigen aan: 

o Meer stukjes in plaatselijke kranten plaatsen over (toekomstige) acties en activiteiten en 

bereikte resultaten. 

o Een fietstocht organiseren voor geïnteresseerden/gemeenteraadsleden langs de rotondes 

van de Klapwijkseweg en Boterdorpsweg en gemelde punten. 

o Gemeenteraadsleden betrekken bij het werk van de Fietsersbond. Denk bijvoorbeeld aan 

het informeren van de gemeenteraadsleden over gevaarlijke situaties of nieuwe projecten. 

o Informatie-avond(en) voor de gemeenteraad organiseren. 

o Facebook-pagina aanmaken en daar regelmatig berichten op plaatsen. Edwin Vervaet 

heeft hier goede ervaringen mee. 

 

- Hans Sanders zal de Fietsersbond bij het Platform Lansingerland Samen Duurzaam introduceren. 

Zie http://www.lansingerlandsamenduurzaam.nl 

- en vragen om éénmalig hun maandelijkse column voor de krant te mogen schrijven. 

 

- Als de afdeling niet (meer) levensvatbaar is, kan gedacht worden aan een fusie met bijvoorbeeld 

Pijnacker/Nootdorp. 

 

- De afdeling heeft een nieuwe voorzitter nodig. De aanwezigen zullen in hun kennissenkring kijken 

en Jan zal een vacature op de website van het Vrijwilligers Platform (VIP) plaatsen. 

5 Hoe maken we de gemeente fietsvriendelijker? 

Door het melden van problemen en je actief in te zetten voor de Fietsersbond. 

6 Afhandeling gevaarlijke situaties die door de burgers zijn aangebracht 

Jan wil de lijst met door burgers in 2017 aangegeven gevaarlijke punten eerst met leden van de 

Fietsersbond nalopen en groeperen. En daarna met een gemeenteambtenaar bespreken. Het loopt al 

veel te lang! 

7 Koppeling A13/A16 

Zie voor actuele informatie: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2018/04/rotterdam-krijgt-een-groene-

boog.aspx 

8 Wat zijn de verkeersregels op fietspaden? 

De verkeersregels zijn opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.  

Verkeersregels 4.1, 4.2 en 4.3 geven de plaats van de voetganger op de weg aan: voetgangers 

moeten het trottoir of voetpad (bord G7) gebruiken. Bij het ontbreken daarvan het fietspad (bord G11) 

of fiets/bromfietspad (bord G12a). Bij het ontbreken van een (fiets/brom)fietspad moeten zij de berm of 

de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken. 

Verkeersregels 5.1 t/m 5.3 geven aan, dat de fietser het verplichte (fiets/brom)fietspad moet 

gebruiken, en bij het ontbreken daarvan de rijbaan. Zij mogen ook het onverplichte fietspad gebruiken. 

9 Wat is er voor fietsers aan navigatie-apps en -apparatuur? 

Aanwezigen gebruiken o.a de fietsrouteplanner van de Fietsersbond, MapsWIthMe (https://maps.me/) 

en Garmin. Daarnaast zijn er op het internet voldoende testen te vinden van navigatie-apps en -

apparatuur. 

10 Rondvraag 

Geen. 

11 Sluiting 

Om 22:00 uur sluit Hans Sanders de ledenvergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun aandacht 

en inbreng. 


