
Commissie Ruimte - 10 januari 2017 

Verslag van 5.a Visiedocument Fietsveiligheid 

1e termijn 

Leefbaar 3B 

- meten is weten 

- op naar 25% minder slachtoffer gevallen => mooie ambitie, maar moeilijk te meten omdat veel 

ongevallen niet gemeld worden. Ook nu geeft de registratie slechts een indicatie.  

- Permanente verkeerseducatie is van groot belang, vooral op de basis- en middelbare scholen. 

Ook E-fietseducatie voor ouderen moet een vast onderdeel van het fietsbeleid zijn. En tevens de 

gedragsbeïnvloeding van zowel ouderen als jongeren. 

- Een veilig fietsnetwerk komt ook voor in het Mobiliteitsplan. Alternatieven voor bijv. het 

Berkelsdijkje dienen te worden uitgewerkt op een logische manier, zonder omweg. Ook de al 

vaak ter sprake gekomen verlichting op het Landscheidingsfietspad behoren tot de maatregelen 

die het fietsverkeer veiliger maken. Op de rotondes zou moeten worden aangegeven of het een 

enkel- of dubbelgericht fietspad is en zou het duidelijk moeten zijn dat er niet gefietst mag 

worden (dat men tegen de richting in fietst). 

 

Christen Unie 

- al in 2013 heeft het ministerie de gemeentes opgedragen een fietsveiligheidsplan op te stellen. 

Het valt de CU tegen dat het zo lang heeft moeten duren en dat er nu pas een visie op tafel ligt 

en niet een echt plan. De CU vraagt de wethouder vaart te zetten met het opstellen van dit plan, 

zodat het kan worden meegenomen in de kadernota. 

- schrijf in de ambities wat we willen en kijk daarbij niet naar de financiën. Voorbeeld hierbij is een 

fietstunnel onder de Klapwijkseweg. De raad beslist daarna wel over de te maken keuze. 

- afname van het aantal verkeersongevallen met 25% steeds mager af tegen het landelijke 

gemiddelde van 20 tot 35%. Van de CU mag de ambitie een afname van 35% zijn. 

- veilig inrichten van de belangrijke fietsroutes moet niet betekenen, dat lager geprioriteerde 

fietsroutes niet worden aangepakt. 

- 2025 is wel erg laat om te meten hoe de subjectieve beleving van de veiligheid is veranderd. 

- de rotonde Klapwijkseweg - Oudelandselaan zou direct aangepakt moeten worden. Voor 

verkeerskundigen is het verschil tussen rotondes binnen of buiten de bebouwde kom wel 

duidelijk, maar volgens gewone weggebruikers zal dat een stuk minder zijn. In 2014 zijn er 

maatregelen genomen, die in 2016 zouden worden geëvalueerd. Dat is nog niet gebeurd. Helaas 

gebeuren er nog steeds ongelukken op de Klapwijkseweg die onoverzichtelijke kruispunten en 

een slingerend fietspad kent. Graag zien wij dat hier snel acties op worden genomen, zeker 

gezien de toezeggingen die zijn gedaan. 

- een enquête kan het best worden gebruikt om de meningen van inwoners op te halen, gevolgd 

door een ronde tafel gesprek met belangenorganisaties als de Fietsersbond, Seniorenbond en 

scholen. 

 

PvdA 

- de doelstellingen zijn wel erg toegespitst op het huidige fietsnetwerk en gebruik, en 

fietsconcepten. Met E-bikes worden grotere afstanden afgelegd, het aantal inwoners groeit nog 

steeds en dat vraagt om een andere infrastructuur. De fietsinfrastructuur houdt niet op bij de 

gemeentegrenzen. Het beleid zou moeten worden afgestemd met de ons omliggende 

gemeentes. 



- Grotere veiligheid door goede verlichting op doorgaande fietsroutes, denk aan de landscheiding, 

maar ook door scheiding van het langzame en snelverkeer door ondertunneling van de 

Klapwijkseweg en de N209 bij Bleiswijk (belangrijk voor de schooljeugd).  

- Onderzoek de veiligheid op de turborotondes met dubbelgerichte fietspaden. Het blijft voor de 

weggebruiker onoverzichtelijk. 

- het is goed om de inwoners te consulteren. Er zijn forse investeringen nodig en het is goed om de 

bewoners hierbij te betrekken om zo de juiste keuzes te kunnen maken. 

 

GroenLinks 

- vindt zich in de punten van voorgaande sprekers. 

- denkt dat een enquête onder inwoners vertragend zou kunnen werken en raadt aan om de 

Fietsersbond hiervoor te raadplegen. 

- juicht de permanente verkeerseducatie voor jongeren en adolescenten, en e-bike training voor 

ouderen toe, maar vraagt zich af hoe de wethouder dit wil uitwerken. 

- ondertunneling van de Klapwijkseweg bij de Oudelandselaan als apart punt in het visiedocument 

opnemen. Er gebeuren hier elke twee maanden een ongeluk. De wethouder heeft gezegd dat de 

ondertunneling ca 4,5 miljoen Euro zal kosten. 

- Sporthoeklaan - Leeuwenhoekweg is een onoverzichtelijk kruispunt met dagelijks bijna 

ongelukken. Er fietsen veel scholieren overheen. 

- zijn de huidige fietspaden voldoende breed en verlicht? Handhaving van de geldende regels. 

 

CDA 

- snel doorpakken naar maatregelen, wel sceptisch over de hierboven genoemde voorstellen t.a.v. 

fietstunnels. 

- veiliger wegennet en gedrag, denk aan het voeren van fietsverlichting. Handhaving. 

- aandacht voor kruisende fietspaden bij 50 en 80 km/u wegen, bijv. Oostersingel. 

 

VVD 

- Nederland is fietsland! 

- Veiligheid is heel belangrijk. Minder ongevallen mag wel wat ambitieuzer zijn dan 25%. Maar 25% 

waarvan? Ongevallenregistratie is niet goed wat betreft aantal en toedracht, topje van de ijsberg. 

Hoe kun je dan een goed fietsveiligheidsplan opstellen en meten wat de effectiviteit is? De 

burger kan een ongeval of een onveilige situatie niet bij de gemeente melden. 

 

D66 

- stel de ambitie van minder slachtoffers op 0. (dat is volgens de CU niet SMART - niet te meten) 

- verkeerseducatie, hoe doe je dat precies op bijv. de middelbare scholen? 

- veilig fietsroutes naar scholen en winkelcentra, maar ook naar sportcentra. Breng een 

prioritering aan in de fietsroutes. 

- verlichting van fietspaden. 

 

WIJ Lansingerland 

- ongevallenregistratie is in 2014 aangepast waardoor een toename is van het aantal slachtoffers. 

Graag toelichting door de wethouder. 

- willen we een veilig fietspad met verlichting of willen dat de vleermuizen kunnen gaan hoe ze 

willen. Het Landscheidingsfietspad is aardedonker. 

- eigen verantwoording van de fietser. Een fietser hoef je geen voorrang te verlenen, want dat 

neemt hij wel. Als je met een mobieltje in je hand en twee dopjes in je oren hebt, mis je heel veel 

van het verkeer. 

- groep van ouderen rijdt op een e-bike te hard. 

- ondertunneling N209 is belangrijk, niet alleen bij Bleiswijk, maar ook bij de Boeddha Beer. 

- tunneltje bij de Zijde wordt nauwelijks gebruikt. 



- op rotondes waarschuwingslampjes voor het fietspad aanleggen (zie Rotterdam). 

 

Antwoord Wethouder Simon Fortuyn 

- er zijn veel concrete maatregelen genoemd. Die zijn genoteerd door Maarten Batenburg. 

- vertraging bij het opstellen van de visie is ontstaan door personele mutaties. Eind 1e kwartaal 

zou het voorstel afgerond kunnen zijn. Een enquête op het burgerpanel kan vertragend werken. 

- de ongevallenregistratie is in 2014 verbeterd. De politie beschikt over een app. De gemeente 

heeft bij ernstige ongevallen contact met de politie over de toedracht. 

- de gemeente houdt in de visie rekening met de groei van het aantal inwoners. 

- de gemeente zal van de concrete maatregelen de kosten begroten. De raad beslist uiteindelijk 

over de uitvoering. 

- een app zou de ongevallenregistratie kunnen ondersteunen. 

  

2e termijn 

Leefbaar 

- vergeet de scooters op de fietspaden niet. 

- er is door de wethouder vorig jaar een cursus voor E-bikes gegeven. Mogelijk kan dit een vervolg 

krijgen. Leg een folder hierover bij de fietsenhandelaars. 

- plaats mobiele verkeerslichtinstallaties bij gevaarlijke rotondes. 

- geef een folder over veilig fietsgedrag uit. 

 

CU 

- er hoeft voor de ongevallenregistratie geen app te worden gebouwd. De gemeente heeft al een 

app en deze zou kunnen worden uitgebreid met een module. 

 

PvdA 

- heeft twijfels bij een app en verwacht dat de mensen er nauwelijks meldingen op zullen doen. 

- fietsveiligheid op de linten, hoe wordt daarmee om gegaan. 

 

D66 

- goed te horen dat alle partijen gaan voor fietsveiligheid, maar waarom gaan de partijen niet mee 

met de ambitie voor 0 verkeersslachtoffers? 

 

VVD 

- er zijn twee omstandigheden die leiden tot ongelukken: onveilige infrastructuur en onveilig 

gedrag. Stel voor beide een aparte doelstelling. 

 

CDA 

- stel financiële middelen beschikbaar voor educatie op middelbare scholen. Inpassing in het 

lesprogramma zal lastig zijn. 

- ondersteunt de voorgestelde enquête op het burgerpanel. 

 

WIJ Lansingerland 

- hoe zit het met het budget voor de verlichting op het Landscheidingsfietspad? 

- geef veel geld uit aan educatie (VVD: bepaal is waardoor de onveiligheid komt, voordat ergens 

een budget aan gehangen wordt). 

 

Antwoord Wethouder Simon Fortuyn 

- suggestie om bestaande app uit te breiden zal worden onderzocht. 

- 25% minder slachtoffers is geheel arbitrair.  



- verkeersongevallen die te wijten zijn aan een onveilige verkeerssituatie los zien van onveilig 

gedrag is een goede suggestie. 

- budget voor educatie is al beschikbaar voor scholen. 

- aparte presentatieavond over fietsveiligheid organiseren. 

- verkeersmaatregelen op linten zijn lastig in te passen. 

- het aanleggen van verlichting van de halte Rodenrijs naar het Annie M.G. Schmidtpark kost 

200.000 Euro en verder naar Bleizo nog eens 300.000 Euro. Verlichting die beter is voor de fauna 

is duurder. 


