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1. Introductie 

 
De voorzitter opent de bijeenkomst om 20.00 uur en heet sprekers, belangstellenden en leden van de 
raadscommissie Ruimte van harte welkom. Zij nodigt de sprekers uit om voorin plaats te nemen op de 
barkrukken. 
 
In januari 2017 is het onderwerp Fietsveiligheid besproken in de commissie. Toen werden er ambities 
uitgesproken, zoals minder ongelukken, verkeerseducatie voor zowel jong als oud, bedragsverandering, 
veilige inrichting van fietsroutes. De vraag was hoe men hiermee verder kon gaan. Derhalve zijn 
instanties en inwoners uitgenodigd voor deze beeldvormende avond. Hierna zal nog een enquête volgen, 
waarna de raad besluiten kan nemen.  
 
De fietsersbond Lansingerland, politie, ROV Zuid Holland en de gemeente worden uitgenodigd hun visie 
te geven. De commissieleden en het publiek mogen vragen stellen, zodat het een interactieve avond 
wordt.  
 

2. Beeldvorming 
 
Inleiders:  

1. Jan Caesar (Fietsersbond Lansingerland)  
2. Steven van der Ham (politie) 
3. Wiesje Hofstede (ROV-Zuid Holland) 
4. Maarten Batenburg (gemeente) 

 
Inleider 1: Jan Caesar – Fietsersbond Lansingerland – De ervaringen van fietsers 
 
De heer Caesar zegt dat hij de setting van deze avond waardeert; het onderwerp kan nu van 
verschillende kanten belicht worden. Tijdens de commissievergadering van 10 januari 2017 werden 
ambities neergelegd, namelijk het verminderen van het aantal ongevallen, sterke afname van dodelijke 
ongevallen en ongevallen met letsel, toename beleving fietsveiligheid, fietsnetwerk voldoet aan 
kwaliteitseisen, toename van fietsgebruik. Prachtige ambities. Maar wat kan er aan gedaan worden? Niet 
alle ongevallen worden geregistreerd. Bij een ongeval spelen twee aspecten: de oorzaak en wat hier aan 
gedaan kan worden. Als de toedracht niet bekend is, kan het probleem niet opgelost worden en kan de 
beleving van fietsveiligheid niet toenemen. Is er een meetlat of een document, waaraan gerefereerd kan 
worden? Hoe kan de fietsinfrastructuur zo veilig mogelijk gemaakt worden? Wat doet de gemeente om 
het fietsgebruik te laten toenemen? En daarmee het autogebruik te laten afnemen? De gemeente zet in 
op educatie. Op de basisschool wordt er al educatie gegeven. In groep 7 of 8 doen leerlingen 
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verkeersexamen, dan zouden ze de basis moeten kennen. Ook wordt ingezet op een veilig fietsnetwerk. 
Is er een normering? Aan leden van de fietsersbond is gevraagd om de gevaarlijke punten in 
Lansingerland op te geven. Er ontstond een lijst van 85 punten. Politieke partijen zien de noodzaak om 
de veiligheid van fietsers te laten toenemen, maar wat doen zij er aan? Er moeten budgetten 
beschikbaar gesteld worden, waarmee het gesteggel begint. Dit kost veel tijd en dus ook geld. Er is 
echter slechts één gemeenschappelijk doel, namelijk de fietsveiligheid verbeteren. Dat vraagt 
voortvarendheid en realiteitszin.  
 
De voorzitter constateert dat er een vraag aan de gemeente gesteld is m.b.t. richtlijnen voor 
fietsveiligheid. De heer Batenburg zegt dat er richtlijnen zijn m.b.t. de infrastructuur; het CROW is hier 
leidend in. Het CROW adviseert m.b.t. de inrichting en maatvoering. Ook wordt gekeken naar bestaand 
gebied. Niet alles kan tegelijk aangelegd worden. Er wordt toegewerkt naar een ideale situatie. 
 
De heer Martens heeft een vraag over de rotonde Klapwijkseweg / Oudelandselaan. Op de foto op blz.2 
staat een auto met het kastje recht in het uitzicht. Hier is navraag over gedaan bij de fietsersbond, 
maar dan blijft het heel stil. De heer Caesar zegt, dat er in februari een schouw is gehouden op die 
rotonde. Gekeken is naar het aantal fietsers, dat er langs rijdt, er oversteekt en tegen de richting 
oversteekt. Ook zijn er video-opnamen gemaakt. De conclusie is dat de rotonde enorm druk is in de 
spits. Er is ontzettend veel kruisend verkeer. In het donker overstralen de koplampen van de auto’s de 
fietsers helemaal, auto’s blokkeren fietspaden. Een tunnel zou dubbel laags moeten zijn om de 
problemen op te heffen. De gemeente werkt er inmiddels aan. De heer Batenburg vult aan, dat alle 
rotondes inmiddels de volle aandacht hebben. De kast aan de paal trekt wel de aandacht, maar 
ontneemt het zicht op de fietsers niet. De heer Martens heeft een keer een fietser gemist vanwege de 
kast. Zelf reed hij langzaam, maar door die kast zag hij de fietser niet. Als automobilist is hij echter wel 
verantwoordelijk. De heer Batenburg bedankt hem voor het signaal. Gekeken wordt wat er 
verkeersonveilig is, dat moet verbeterd worden.  
 
De heer Jumelet heeft meteen op de website gekeken naar die 85 punten. Een aantal punten kan heel 
snel opgelost worden zonder al te veel geld. Heeft de fietsersbond al gesproken met de gemeente over 
dit laaghangend fruit? Daarna houdt men alleen de grote punten over. In hoeverre kunnen de kleine 
punten op korte termijn opgelost worden? De heer Batenburg kent de lijst met 85 punten. Hier is overleg 
over geweest. Inderdaad moet gekeken worden wat op korte termijn opgelost kan worden, wat als werk-
met-werk aangepakt kan worden en wat op lange termijn komt. De lijst en de quick wins worden 
doorgenomen met de fietsersbond.  
 
Mevrouw Den Heijer begrijpt, dat er ook ingezet wordt op harde voorzieningen, die veel geld kosten. 
Goed om hier ook naar te kijken. Maar men kan ook iets doen aan beleving en gedrag. Men kan mooie 
wegen aanleggen, maar men moet er ook goed mee omgaan. In het basis onderwijs vindt educatie 
plaats. En in het voortgezet onderwijs? Zijn hier ook nog mogelijkheden? De heer Caesar weet dat 
educatie in het basisonderwijs goed geregeld is, maar in middelbaar onderwijs niet. Mevrouw Hofstede is 
het er niet mee eens, dat het goed geregeld zou zijn. Hier is nog veel werk te doen. Straks in haar pitch 
gaat zij hier verder op in.  
 
De heer Jumelet richt zich tot mevrouw Den Heijer. Zij heeft het over de jeugd. Tegenwoordig wordt 
men echter links en rechts ingehaald door ouderen op elektrische fietsen. Beseffen zij wel hoe hard ze 
gaan? Moet er niet meer aandacht komen voor het gebruik van elektrische fietsen? Mevrouw Zwinkels 
rijdt niet harder dan 25km/u, zij remt bij bochten. Laatst schepte zij met de auto echter een 
wielrenner, die de rotonde over de weg nam. Misschien moeten wielrenners ook nog wat bijgebracht 
worden. De heer Caesar geeft aan, dat de fietsersbond verkeers/fietslessen geeft; iedereen kan daar op 
inschrijven. Ook zijn er e-bike trainingen. Persoonlijk vindt hij, dat de e-bike ingesteld zou moeten 
worden op een maximum snelheid, afhankelijk van de gebruiker. Als iemand niet goed kan reageren, zou 
15km/u het maximum moeten zijn. Mevrouw Hofstede gebruikt de e-bike voor woon/werkverkeer en 
heeft hem tot 25km/u begrensd. Iedereen met een e-bike moet extra opletten. Veilig Verkeer Nederland 
heeft hier educatieprogramma’s voor.  
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De heer Kortland meldt, dat de gemeente afgelopen jaar voor het eerst een e-bike training heeft 
gegeven voor 55+ers. Er waren 25 deelnemers aan het dagprogramma. De training is goed ontvangen. Dit 
jaar wordt de training weer georganiseerd. De voorzitter merkt op, dat de communicatie hierover heel 
belangrijk is. Hoe worden mensen bereikt?  
 
Mevrouw Den Heijer vindt de infrastructuur en veiligheid in Lansingerland goed op orde. Het is goed om 
hier blijvend aandacht voor te vragen. Een heikel punt zijn de rotondes en het centrum. De raad is bezig 
met het centrumplan. In nieuwbouwplannen is er altijd aandacht voor de infrastructuur en 
fietsveiligheid. Wanneer is de fietsersbond in Lansingerland tevreden? Wat is het wensbeeld? De heer 
Caesar is tevreden bij nul slachtoffers. In Lansingerland gaat het best goed inderdaad, maar er zijn 
verbeterpunten. Ook zijn er belevingsverbeterpunten, waarvan het de vraag is of dat op te lossen is met 
aanpassingen. Daar zou eens over gesproken moeten worden.  
 
De voorzitter merkt op, dat de raad ook goed moet kijken naar geld. Wat gaat het allemaal kosten?  
 
Mevrouw Van Leeuwen vindt het, als moeder en oma, belangrijk dat er gekeken gaat worden naar 
eenduidigheid van fietspaden en aanwijzingen. Voor kinderen is het onduidelijk en wispelturig. Soms 
weet men niet waar men aan toe is. Graag eenduidigheid dus. De heer Caesar zegt dat dergelijke punten 
gemeld kunnen worden bij de fietsersbond. Mevrouw Van Leeuwen heeft 40 punten ingediend. Mevrouw 
Caesar antwoordt, dat ze dan verwoord zijn in de lijst.  
 
Mevrouw Zwinkels merkt op, dat veel kinderen zonder licht rijden. In het donker is het echt vervelend 
als fietsers geen licht hebben. Moeten de ouders niet opgevoed worden? Zij moeten controleren of het 
licht het doet. De heer Caesar geeft aan, dat er verschillende jaren een inventarisatie is gehouden 
m.b.t. onverlicht fietsen. Het blijkt, dat slechts 15% zonder licht rijdt. Dit is bij de Randstadrail en 
betreft dus meer volwassenen dan kinderen. Bij de scholen is het 10%. Bij de meesten gaat het om een 
batterij, die juist op is. De voorzitter weet, dat de wethouder ook betrokken is bij acties m.b.t. 
fietsverlichting bij scholieren. De heer Duk merkt op, dat dergelijke acties dus niet alleen op de jeugd 
gericht moeten zijn, maar ook op ouderen. De heer Caesar geeft aan, dat er telkens voor een andere 
locatie gekozen wordt. Meestal doet een plaatselijke fietshandel mee met de actie; soms kunnen kleine 
reparaties gratis uitgevoerd worden. Een boete voor onverlicht rijden is € 58. 
 
Inleider 2: Steven van der Ham – politie – Onveilige inrichting of onveilig gedrag? 
 
De heer Van der Ham bedankt de voorzitter voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. Hij gaat het 
niet hebben over onveilige inrichtingen. Wel heeft hij cijfers opgevraagd m.b.t. de verkeersongevallen 
het afgelopen jaar, alsmede van de laatste maanden. Hij kan de gemeente gespecificeerde cijfers doen 
toekomen. In 2016 heeft er 348 keer een aanrijding plaats gevonden. Hierbij was er 83 keer sprake van 
letsel. Twee maal heeft een dodelijk ongeval plaats gevonden. Van die 348 aanrijdingen betreft het 263 
keer verlaten plaats ongeval. Hierbij wordt het plaats delict verlaten zonder de identiteit bekend te 
maken. In 2017 is dit aantal 97, er was 24 keer letsel te betreuren. Op 3 januari is een fietser om het 
leven gekomen door een inhaalmanoeuvre van een bromfietser. De teller staat op 122 aanrijdingen dit 
jaar. Bij 15 aanrijdingen waren een bromfiets of snorfiets betrokken. Als er vragen zijn over specifieke 
locaties kunnen die gesteld worden aan collega Hans Enseling van de politie. De politie vindt het fijn om 
betrokken te worden bij avonden als deze, zodat gewerkt kan worden aan een integrale aanpak. 
 
De heer Wittenberg vraagt of er bij ‘verlaten plaats ongeval’ sprake is van letsel en hoe dit gemeld 
wordt. De heer Van der Ham legt uit dat degene die schade heeft, dit meldt bij de politie. Het betreft 
een verkeersmisdrijf. Het kan om een aanrijding gaan, maar ook bijvoorbeeld het aantikken van het 
achterlicht en dan weg rijden.  
 
De heer Caesar vraagt of de ongevallen op een kaart geplot staan. Hoe kan men zien waar de ongevallen 
gebeuren? Kan er achterhaald worden wat de oorzaak van een ongeval is? De heer Van der Ham zegt dat 
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het mogelijk is om de locaties te achterhalen. De politie werkt met hotspotkaarten voor delicten, voor 
aanrijdingen zou dit ook mogelijk moeten zijn.  
 
De heer Van der Burg is van mening, dat alle partijen in het verkeer de veiligheid in het oog moeten 
houden. Als auto’s met razende vaart door de straat rijden, worden fietsers in gevaar gebracht. Hoe zit 
het met de handhaving? Als er regels met elkaar afgesproken worden, moeten ze ook door iedereen 
nageleefd worden. Op welke manier wordt er gehandhaafd? De heer Van der Ham zegt dat dit in 
samenspraak met de gemeente en BOA’s gebeurt. De politie werkt ook met hotspotkaarten, waarop 
gemeente, ondernemers en burgers punten kunnen aangeven waar onveilige situaties zijn. Er kunnen dan 
controles op uitgevoerd worden. Onveilige situaties kunnen ook gemeld worden bij de gemeente of 
wijkagent. De politie twittert, waarop regelmatig de vraag wordt gesteld om ergens langs te komen voor 
bijvoorbeeld snelheidscontroles. Lansingerland is een uitgestrekt gebied; de politie kan niet overal 
tegelijk zijn. Burgers moeten hun wijkagent weten te vinden en onveilige situaties melden. Er is sprake 
van een integrale aanpak met gemeente, ROV, fietsersbond en iedereen heeft hetzelfde doel. Het gaat 
de heer Van der Burg om de notoire verkeersovertreders, die keer op keer de fout in gaan. Een burger 
heeft geen bevoegdheid om regels te handhaven. Als er geen sancties worden uitgevoerd, blijven ze 
door gaan met onveilig gedrag. De heer Van der Ham herkent wat er gezegd wordt. Er worden 
regelmatig controles gehouden m.b.t. licht, snelheid, fietsdiefstal en hotspotlocaties worden 
bijgehouden. De heer Van der Burg heeft het ook over de pizzakoeriers. De heer Van der Ham vindt dit 
ook een crime. Als ze gezien worden, worden ze verbaliseerd. Als er veel koeriers van een bepaald 
bedrijf bekeurd worden, gaat de politie in gesprek met de ondernemer. De heer Van der Burg heeft nog 
een voorbeeld van een onveilig fietspad / voetpad, waar fietsers en scooters over het voetpad gaan. De 
heer Van der Ham wil graag dat dergelijke situaties gemeld worden. Wellicht kan er gehandhaafd 
worden of dient de situatie aangepast te worden.  
 
Mevrouw Dijkshoorn is een recreatieve fietser; zij fietst graag bij de Rottemeren en de Groene Zoom. Zij 
wordt echter regelmatig van haar fiets afgereden door wielrenners en bromfietsers. Zijn er plannen om 
te gaan handhaven in recreatiegebieden? De heer Enseling (wijkagent) herkent het probleem. Het 
betreft buitengebied. Er zijn maatregelen genomen in de vorm van duikers. Het probleem is echter nog 
niet opgelost. Wielrenners zijn verplicht gebruik te maken van het fietspad. Het is al een verbetering, 
dat er een voetpad en een fietspad is. Er wordt gekeken of er nog wat aan gedaan kan worden. Het gaat 
voornamelijk om gedrag, zoals wielrenners die tussen de wandelaars van de vierdaagse heen rijden. 
Incidenten blijft men helaas houden.  
 
De heer Duk vraagt of hier aandacht voor is bij fietsverenigingen of wielrenverenigingen.  De heer 
Enseling zegt dat de fietsvereniging meestal op de baan rijdt. Zij kennen het probleem. Veel mensen 
gaan graag racefietsen en doen dat in vriendengroepen. Het gaat om gedrag; een dikke prent helpt 
daarbij.  
 
Mevrouw Zwinkels vraagt bij hoeveel ongevallen fietsers betrokken waren. De heer Van der Ham kan dit 
later specificeren en naar de gemeente sturen. De heer Batenburg is erg blij met het aanbod van de 
politie om samen de cijfers in te duiken. Registratie van ongevallen is onvolledig; als iets niet gemeld 
wordt, is het lastig dit te verhelpen. Cijfers kunnen verrijkt worden met cijfers van ziekenhuizen of 
ambulances.  
 
De heer Jumelet is benieuwd naar welk beeld eruit komt als de gegevens en cijfers van gemeente, 
politie, ROV en fietsersbond naast elkaar wordt gelegd. Cijfers zeggen veel en tegelijk niets. Ze moeten 
dan vergeleken worden met vergelijkbare gebieden. Zijn er hier veel of weinig ongevallen? Er zijn hier 
mooie fietsvoorzieningen; Lansingerland is een jonge gemeente. Zit de gemeente aan de onder- of 
bovenkant? De heer Van der Ham vindt dat er relatief weinig aanrijdingen gebeuren. Er zijn 85 serieuze 
aanrijdingen met letsel gemeld. Lansingerland is een uitgestrekt gebied met veel wegen; dan valt dit 
getal erg mee. Het gaat de heer Batenburg niet om een wedstrijd met andere gemeenten. Het gaat hem 
om inzicht in de cijfers en wat nodig is om het te voorkomen.  
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Mevrouw Van Leeuwen hoorde onlangs van iemand die een ongeluk had gehad. Zij vroeg haar of ze het 
gemeld had. Dat was niet het geval. Mensen moeten weten, dat ze een valpartij moeten melden. Dan 
ontstaat er een completer beeld. Wat doet de gemeente aan communicatie hierover? De heer Van der 
Ham zegt, dat de politie naar een ongeval gestuurd wordt als er sprake is van letsel en de ambulance 
erbij is. In het geval van mevrouw Van Leeuwen is de dame in kwestie zelf naar het ziekenhuis gegaan. 
De heer Van der Ham zegt dat de politie niets kan doen als er niets gemeld wordt. De heer Batenburg wil 
graag alles weten wat er in het verkeer gebeurt, ook kleine meldingen zijn welkom. Niet alles is echter 
op te lossen. Een aantal jaar geleden waren paaltjes in fietspaden aandachtspunten; veel gemeenten 
hebben paaltjes weg gehaald. Mevrouw Hofstede vult aan, dat de bond van verzekeraars een app hebben 
samengesteld, waarmee ongevallen geregistreerd kunnen worden. Bij een ongeval, waarbij geen politie 
aanwezig is, kan alles wel ingevoerd worden. Hiermee wordt ook informatie voor beleid verzameld. De 
heer Van der Ham vult aan, dat er een app van de ASR is, waarbij je boven de 15km snelheid geen 
berichten meer binnen krijgt. Mevrouw Hofstede zegt dat appen in het verkeer tegenwoordig een 
belangrijk onderwerp is. Het landelijk ministerie bereidt een nieuwe campagne voor: ‘onderweg ben ik 
offline’. Het is een manier om gedrag te beïnvloeden. Er zijn partijen als verzekeraars en telecom 
aanbieders bezig om het telefoongebruik verkeersveiliger te maken.  
 
De heer Batenburg merkt op, dat de gemeente overleg heeft met de politie bij bouwontwikkelingen over 
de veiligheid van de inrichting. De voorzitter vraagt of dit ook het geval is in bestaande situaties. De 
heer Batenburg zegt dat dit het geval is. De voorzitter denkt aan de Dorpsstraat in Bleiswijk. Hier zijn 
veel klachten over het wegdek, gootjes, uitwijken, fietsers over het voetpad. Wellicht is er iets fout 
gegaan bij de aanleg van de Dorpsstraat.  
 
Pauze van 21.05 uur tot 21.20 uur.  
 
Inleidster 3: Wiesje Hofstede – ROV Zuid Holland - Verkeerseducatie 
 
Mevrouw Hofstede bedankt de commissie voor de uitnodiging. Zij wil het hebben over verkeerseducatie 
en het veranderen van verkeersgedrag. Zojuist is gesproken over de droom van nul verkeersslachtoffers; 
dat is ook de droom van ROV Zuid Holland. Het ROV Zuid Holland is een samenwerking tussen provincie 
en MRDH; beide zijn vervoersautoriteiten. Er zijn budgetten voor verkeer en vervoer, maar ook voor 
verkeerseducatie. De ambitie om voor nul slachtoffers te gaan is door beide partijen vastgelegd. In 
september start een campagne in samenwerking met politie, gemeente en wegbeheerder. Gedrag is 
belangrijk. Hoe kan dit veranderen? Kinderen zijn nog makkelijk op te voeden, maar ook senioren is een 
belangrijke groep. Daarnaast ook leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Er zijn allerlei 
programma’s ontwikkeld bij de provincie en MRDH. Voor het basisonderwijs is dat ‘School op seef’. 
Praktijkexamens in groep 7 worden vaak georganiseerd door de lokale afdeling Veilig Verkeer Nederland, 
soms door scholen zelf. Leerlingen leren voornamelijk de regels. Kinderen gaan echter niet meer vaak op 
de fiets naar school, steeds vaker worden ze met de auto gebracht. Pas als ze naar de middelbare school 
gaan, gaan leerlingen deelnemen aan het verkeer. Toch is het belangrijk om de vaardigheden op de 
basisschool te leren.  
 
In de MRDH bestaan 2 regelingen. Voor de oude stadsregio Rotterdam geldt een subsidie vanuit de MRDH 
van 50%; in Haaglanden is dat 100%. Men wil de regeling vanaf 2018 gelijk trekken; het model van 
Haaglanden wordt dan ook in Rotterdam uitgevoerd. In Lansingerland kunnen dan de kosten voor 
verkeerseducatie in het basisonderwijs voor 100% vergoed worden. Lansingerland kan in het MRDH 
gebruik maken van haar recht om hier voor te stemmen.  
 
Een onderdeel van ‘School op seef’ is de opvoeding van ouders. Verkeer en chaos rondom scholen is een 
onderwerp wat met scholen en de gemeente besproken wordt. Ook wordt de infrastructuur rondom 
scholen besproken. Voor alle groepen van 1 t/m 8 zijn er lesmethodes gemaakt, waarbij ook het 
concreet oefenen op de fiets aan de orde komt, zoals vaardigheden en behendigheid. Vaardigheid is 
belangrijker dan een opgeheven vingertje. Gedragsverandering komt op gang als ze het zelf doen en 
ervaren. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.  
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Totally Traffic is het programma voor het voortgezet onderwijs; mevrouw Hofstede is hier zelf de 
projectleider van. Dit programma bestaat uit allerlei modules; scholen kunnen zelf voor hun interessante 
modules kiezen. Zo is er het Team Alert: mensen tot 25 jaar gaan in gesprek met leerlingen. Dit is peer 
to peer educatie. Dit gaat echt over gedragsverandering en niet over het aanleren van regels. Ook zijn 
er lessen over de dode hoek. De insteek in de MRDH is om dit ook voor 100% te subsidiëren. Binnen 
Totally Traffic wordt gekeken hoe ook ouders betrokken kunnen worden bij het veranderen van gedrag. 
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid dragen bij gedragsverandering.  
 
Een andere groep betreft de senioren. Binnen de MRDH is afgesproken, dat er ook voor senioren een 
programma komt. Het is een kwetsbare groep; reden om hier de focus op te richten. Er komt een 
programmamanager ‘Fiets’, die zich hiermee bezig gaat houden. 
 
Mevrouw Hofstede stelt tot slot, dat het een verantwoordelijkheid van iedereen betreft. Er wordt 
gezegd, dat de ander te hard rijdt of met zijn telefoon zit. Maar iedereen moet vooral naar zichzelf 
kijken, omdat iedereen weleens niet oplet of wat anders doet. Geef het goede voorbeeld.  
 
De voorzitter begrijpt, dat er veel programma’s beschikbaar zijn. De vraag is nu hoe doelgroepen bereikt 
gaan worden.  
 
De heer Van der Kleij is verkeersouder op een basisschool. Hij wil iets delen m.b.t. de afgelopen 
verkeersexamens. Hier deden 411 kinderen aan mee. Het viel op, dat er 100 fietsen niet door de keuring 
heen kwamen, terwijl er niet echt streng gekeurd is. Ook na een week, waarin de tijd wordt gegeven om 
de fiets te laten repareren, zijn opmerkingen niet uitgevoerd. Dat is kwalijk. Tijdens het examen zijn er 
3 bijna-ongelukken gebeurd op rotondes, terwijl de kinderen toch een reflecterend vestje aan hadden. 
Wat verder opviel, is dat kinderen eigenlijk niet kunnen fietsen. Hand uitsteken en achterom kijken lukt 
vaak niet. Dit is een heikel punt, zeker als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan fietsen. Dit 
vraagt om moeilijkheden. De heer Van der Ham herkent het verschil tussen kunnen fietsen en 
deelnemen aan het verkeer. Dit is een taak voor iedereen. De politie waardeert het, dat zoveel mensen 
zich inzetten voor de eerste aanleg. Verkeersveiligheid gaat niet alleen om handhaving, maar ook met 
gedrag. Hij vindt het fijn te horen, dat veel mensen hier hun best voor doen. Mevrouw Hofstede 
signaleert ook, dat het voor kinderen lastig is om hun fiets onder controle te houden, zeker 
tegenwoordig met die kratten voorop. Er zijn lessen ontwikkeld om met kinderen vanaf groep 1 te 
oefenen. Ouders kunnen daarbij helpen. 
 
De heer Jumelet ziet een belangrijke rol weggelegd voor ouders. Er moet niet alleen richting onderwijs 
gekeken worden. Zelf ging hij regelmatig fietsen met zijn kinderen. Veel ouders letten echter niet op 
hand uitsteken of verlichting. Welk voorbeeld zijn zij? In hoeverre bieden programma’s aandacht aan de 
ouders; worden zij rechtstreeks benaderd? Verkeersveiligheid is een opvoedplicht van ouders, scholen 
moeten al zoveel. Mevrouw Hofstede legt uit, dat de ouders via School op Seef betrokken worden. Er 
zijn nieuwsbrieven en er wordt geattendeerd op de campagnes. Met de campagne ‘Maak van de nul een 
punt’ wordt elke weggebruiker aangesproken om het goede voorbeeld te geven. Het ROV stelt 
materialen beschikbaar voor campagnes m.b.t. appen in het verkeer, BOB e.d.  
 
De voorzitter begrijpt, dat er 7 doelstellingen zijn met School op Seef. Het begint bij de ouders; hoe 
wordt er met ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid? In Alphen aan de Rijn is er een pilot 
‘Zolang ik fiets’. Kan daar iets over verteld worden?  
 
Mevrouw Hofstede merkt op, dat communicatie met ouders via de scholen verloopt, afhankelijk van het 
netwerk. Ook wordt er op internet een platform aangeboden, waar gemeenten het complete netwerk 
van scholen in gezet kunnen worden, zoals verkeersouders. Daarnaast worden er bijeenkomsten 
georganiseerd voor verkeersouders en scholen, waarbij ze gemeente en provincie ontmoeten. Via het 
platform kunnen er berichten gestuurd worden naar gemeenten, scholen en verkeersouders, waarmee 
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andere ouders bereikt kunnen worden. Ook kunnen er avonden georganiseerd worden, waarbij experts 
uitgenodigd kunnen worden.  
 
De pilot ‘Zolang ik fiets’ is inderdaad een pilot in Alphen aan de Rijn en wordt betaald door het 
ministerie, het ROV en MRDH. Gekeken wordt hoe de oudere e-biker bereikt wordt, die zo hard over het 
fietspad rijdt. De verschillende netwerken van ouderen worden in kaart gebracht en dan wordt gekeken 
hoe ouderen aangespoord kunnen worden om een cursus te doen of om met elkaar in gesprek te gaan 
over de eigen ervaringen. De pilot vraagt echter veel inzet van de gemeente en welzijnsorganisaties. De 
resultaten van de pilot zijn nog niet bekend.  
 
De heer Van der Burg heeft al gedeeltelijk antwoord op de vraag die hij in gedachten had m.b.t. de 
pilot. Neemt men rechtstreeks contact op met belangenorganisaties of ouderenbonden, die landelijk of 
lokaal georganiseerd zijn, om ouderen te bereiken? In hoeverre kan hier educatie onder de aandacht 
gebracht worden? Mevrouw Hofstede zegt dat de ROV geen contact heeft met ouderenbonden, wel met 
maatschappelijke organisaties op het gebied van verkeersveiligheid. Mensen moeten bereikt worden op 
lokaal niveau. Gedragsverandering werkt het best door met elkaar in gesprek te gaan. Een bord langs de 
weg brengt niet echt verandering op gang.  
 
Mevrouw Zwinkels oppert het idee om bij de verkoop van een e-bike een folder mee te geven over 
cursussen, zodat mensen weten waar ze zich kunnen melden. In ieder geval mensen die een nieuwe fies 
kopen, worden dan bereikt. Mevrouw Hofstede lijkt dit een goed idee. De vraag daarbij is hoe dit 
georganiseerd kan worden. De programmamanager Fiets gaat alle initiatieven en ideeën verzamelen. 
Gedragsverandering is moeilijk te meten, vaak is effect pas op langere termijn zichtbaar. De heer 
Batenburg vult aan, dat winkeliers soms zelf een cursus aanbieden op eigen initiatief. De voorzitter 
merkt op, dat er ook mensen zijn, die hun e-bike via internet kopen of tweede hands.  
 
De heer Wittenberg komt terug op de rol van ouders en scholen. Verkeer is een verplicht vak op school, 
het betreft een half uur per week, wat zich vaak beperkt tot theoretische educatie. Dit half uur kan ook 
een aantal keer per jaar ingezet worden voor praktische educatie. Daarnaast is het voor een kind 
vervelend als het nog de enige is met zijwieltjes of niet zijn hand kan uitsteken. Dit kan voor ouders een 
eyeopener zijn. Kinderen kunnen ook ambassadeur zijn. Maak hen bewust van onveilige situaties, zoals 
de schoolspits. Niets is zo vervelend voor ouders als hun kinderen hen wijzen op de regels. Ouders gaan 
mee in dergelijke opmerkingen van hun kinderen.  
 
Mevrouw Den Heijer merkt op, dat de campagnes gericht zijn op kinderen en mensen, die al aan het 
fietsen zijn. Maar kinderen worden vaak met de auto naar school gebracht, omdat het onveilig zou zijn 
op de fiets. Beetje het kip/ei verhaal. Zijn er ook campagnes, die aanmoedigen om op de fiets naar 
school te komen? Mevrouw Hofstede zegt, dat één van de doelstelling is om op de fiets of lopend naar 
school te gaan. In de derde week van september komt er een actie ‘op voeten en fietsen naar school’. 
Leerlingen worden op de schoolbrengdag uitgedaagd om met de fiets of lopend naar school te gaan. Met 
social media wordt hiermee actie gevoerd. De heer Duk vraagt of een dergelijke actie niet beter in het 
voorjaar gedaan kan worden. Of herhaald kan worden in het voorjaar. Mevrouw Hofstede zegt dat 
gekozen is voor het begin van het schooljaar, omdat er dan weer nieuwe keuzes gemaakt gaan worden. 
Ook is de derde week van september de duurzaamheidsweek. Hier vanuit is er ook een aanleiding om 
lopend of fietsend naar school te komen. De module ‘op voeten en fietsen naar school’ kan het hele jaar 
door gehouden worden. In genoemde week is er echter volop media aandacht voor. Ook roepen 
wethouders dan op om eraan mee te doen.  
 
Mevrouw Van der Poel is verkeerskundige bij de gemeente Lansingerland en heeft op een aantal scholen 
een presentatie met een quiz gegeven om bewustwording op gang te brengen. Zij stelde daarbij vragen 
als: wat doe jij de volgende keer? Het leefde bij die kinderen; via de kinderen kunnen ouders bereikt 
worden. De gemeente is bezig met een document m.b.t. veiligheid bij scholen. Het betreft een 
educatie- en voorlichtingsproject, die herhaald kan worden.  
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De heer De Graaf vraagt zich af of mensen wel ontvankelijk zijn voor gedragsverandering. De gemeente 
is in essentie heel veilig en auto’s zijn veilig ingericht. Is men zich bewust van alle gevaren? Wat bij hem 
thuis indruk gemaakt heeft, is het bosje bloemen aan de hoek Molenlaan/Grindweg, waar een oudere is 
aangereden. Men werd met de neus op de feiten gedrukt hoe gevaarlijk verkeersdeelname is. Mensen 
moeten ontvankelijk zijn voor de gevaren. Mevrouw Hofstede geeft aan, dat er onderzoek is gedaan naar 
het effect van gedragsverandering bij negatieve campagnes, zoals met roken. Er is even een schok, maar 
het bewerkstelligt geen gedragsverandering. Een positieve campagne, zoals gaan voor nul slachtoffers, 
moet gedragsverandering op gang brengen. De heer De Graaf pleit niet voor een negatieve campagne, 
maar mensen moeten zich ervan bewust zijn, dat deelname aan het verkeer een gevaarlijke activiteit is. 
Mevrouw Hofstede gaat voor een positieve boodschap. Bij BOB heeft het heel lang geduurd, voordat 
iedereen begreep waar het om ging. Maar tegenwoordig wordt overal een BOB afgesproken.  
 
De heer Brooshooft van VVN meldt, dat VVN cursussen geeft voor e-bikers, desgewenst per gemeente. 
Mevrouw Hofstede vult aan, dat ROV opdracht geeft aan VVN om dergelijke cursussen te geven, ook als 
opfriscursus. De lokale afdelingen van VVN verzorgen dit per gemeente.  
 
Mevrouw Van Leeuwen wil benadrukken, dat er bij educatie vooral ook aandacht komt voor doe-
activiteiten. Kinderen moeten in de praktijk leren fietsen, anders blijft het een theoretische 
verhandeling. Het moet op maat gesneden worden. Ga met kinderen fietsen en maak daar beleid op.  
 
De heer Wittenberg ziet dat er scholen vertegenwoordigd zijn vanavond. Vanaf 2018 komt er hopelijk 
100% subsidie vanuit de MRDH. Als deze enthousiaste scholen nu al aan de slag willen, zou dat dan 
kunnen? De heer Batenburg zegt volmondig: ja, graag. Hij heeft al gesproken met directies van 
basisscholen. Ze kennen het aanbod en kunnen ermee aan de slag.  
 
De voorzitter begrijpt, dat er veel projecten zijn. Dit moet allemaal goed gebundeld worden, zodat 
duidelijk wordt wat en hoe dit gebruikt kan worden.  
 
Inleider 4: Maarten Batenburg – gemeente Lansingerland - …. en nu door! 
 
De heer Batenburg heeft al veel gehoord. Er is veel te vertellen over fietsen, want fietsen is hot. Het 
gebruik van de fiets in de stad neemt toe, als ook het recreatief fietsen. Iedereen praat over fietsen, 
zoals over scholieren die 3-breed fietsen. Fietsen is hot. Dat is mooi. Fietsen neemt minder ruimte in dat 
auto’s, fietsen is gezond, sportief, inspannend en ontspannend tegelijk. De verkoop van e-bikes is 
booming. De fiets is helemaal terug. Het is echter ook een reden tot zorg. Op fietspaden is steeds meer 
gemengd verkeer te zien. Er zijn bakfietsen, badkuipen op wielen, fietsen met kratten, scooters, 
snorfietsen, e-bikes, bezorgdiensten met pakketten op hun rug. Er is een categorie die harder gaat dan 
25km/u, namelijk tot 45km/u; dit is echt een zorg. Op de rijbaan tussen auto’s is deze groep erg 
kwetsbaar. In het verkeer wordt minder goed opgelet; dat is gedrag.  
 
Cijfers zijn belangrijk om maatregelen te kunnen treffen. Het aantal ongevallen neemt toe. Dat is een 
zorg. Er wordt meer gefietst en het risico neemt toe. De gemeente zet in op 3 punten. 1. het op orde 
zijn van het fietsnetwerk. Waar gaat het mis? Die 85 punten van de fietsersbond. Er wordt een 
burgerpanel opgesteld, waar meldingen gedaan kunnen worden. Voor de zomer gaat dit draaien. 2. 
educatie. Hier is al veel over gezegd. 3. rotondes. Hier gebeuren ongevallen; er zijn veel zorgpunten. Er 
wordt een analyse gemaakt van wat er mis gaat; er zijn meerdere punten die hier een rol spelen. De 
analyse gaat naar de gemeenteraad, alsmede het bijbehorende kostenplaatje. Concreet is er vorig jaar 
gesproken over het mobiliteitsplan Berkel. Hieruit zijn ook punten naar voren gekomen. Aanpassing 
Planetenweg/Oostersingel is nu in voorbereiding en komt volgend jaar in uitvoering. De gemeente kijkt 
naar het weren van fietsers op het Berkels Dijkje, een veilig alternatief voor de fietser. De punten van 
de fietsersbond worden naast andere cijfers en gegevens gelegd, waarvan een analyse gemaakt gaat 
worden. Kijkend naar de ongevallencijfers roeit de gemeente tegen de stroom in, met de riemen die er 
zijn, namelijk fysieke maatregelen, educatie en handhaving. Hij heeft de overtuiging, dat een 
fietsveilige omgeving een fietsvriendelijke omgeving is. Als er maatregelen getroffen worden, waardoor 
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het fietsen veiliger wordt, is het ook aangenamer om te fietsen. Bovendien draagt de inspanning en 
ontspanning bij aan een goede gezondheid.  
 
De heer Vermeer hoort het woord handhaving. Hij woont op de eilanden bij de Tobias Asserlaan. Een 
paar maanden geleden werden de bewoners daar verrast, doordat alle paaltjes weg waren gehaald. De 
fietsersbond was van mening, dat paaltjes voor ongelukken zorgen. Het gevolg was, dat auto’s en 
scooters vanaf de Vredeburglaan naar de Zuiderparklaan reden. In positieve samenwerking met de 
gemeente zijn er weer paaltjes geplaatst aan beide kanten. Ook zijn er spiegels opgehangen. Bewoners 
moesten goed uitkijken als ze hun huis uit kwamen. Op de Vredeburglaan staan tekens dat auto’s 
moeten stoppen, maar scooters en motoren racen over de fietspaden. Waar zijn de handhavers? Het kan 
zo echt niet langer. De heer Van der Ham heeft meneer in de pauze gesproken. Hij vroeg toen of hij de 
wijkagent kent. Begin met melden bij de politie, dan kan de politie bepalen of er gehandhaafd kan 
worden of dat er structurele maatregelen getroffen moeten worden.  
 
De heer Jumelet is van mening, dat die 85 punten van de fietsersbond niet naar de commissie hoeven ter 
bespreking. Het laaghangend fruit kan eerder opgelost worden. Op welke termijn verwacht de bond dat 
er concreet punten afgevinkt kunnen worden? Wat overblijft aan punten kan naar de commissie. Heeft 
de fietsersbond een tijdschema? De heer Batenburg geeft hem gelijk. Niet alle punten van de lijst 
moeten naar de commissie voor besluitvorming. In september zal de gemeente rapporteren wat er met 
de lijst gedaan is. Een aantal punten kan naar Beheer en Onderhoud.  
 
Mevrouw Van Leeuwen twijfelt soms als er dingen door de gemeente worden opgepakt. Gaan 
ambtenaren ter plekke kijken? Doe dat alstublieft. Ga ter plekke kijken met bewoners om te kijken wat 
er aan de hand is. Anders is het weggegooid geld.  
 
Mevrouw Hofstede informeert naar de prioritering van de knelpuntenlijst. Wordt daarbij gekeken naar 
schoolroutes of kwetsbare groepen? De heer Batenburg zegt dat gekeken wordt waar ongelukken plaats 
vinden. Schoolroutes zijn een belangrijk item, maar ook routes richting metro’s. Gekeken wordt naar 
kwetsbare mensen en routes.  
 
De heer Van der Kleij maakt een compliment over de mooie, bijpassende fietssokken van de heer 
Batenburg.  
 
Mevrouw Den Heijer merkt op, dat het fietsveiligheidsplan een eenmalig moment is. Hoe gaat men 
ermee verder? Het blijft zich door ontwikkelen en een aandachtspunt. De heer Batenburg ziet de 
bespreking in de commissie in januari als startpunt. Er zijn toen ambities genoemd. De uitwerking vindt 
plaats op een aantal punten. Het op orde brengen van het fietsnetwerk is on going business. De rotondes 
moeten nu geregeld worden en is onder de aandacht. Educatie wordt voort gezet. De ambitie voor 
verkeersveiligheid is oneindig. Nul slachtoffers gaat men niet halen; er moet altijd aan gewerkt worden.  
 
De voorzitter concludeert, dat er in september een terugkoppeling plaats vindt m.b.t. die 85 punten. 
Communicatie en verbinden zijn zeer belangrijke aspecten. Verder zijn de cijfers, hotspots en educatie 
genoemd. Ze wil graag op de hoogte gebracht worden van het resultaat van de pilots. Er is nog veel te 
doen. Van deze avond wordt een verslag gemaakt. Dit verslag komt beschikbaar voor wie daar om 
vraagt. De raad gaat met de items verder. De voorzitter benadrukt nogmaals, dat melden erg belangrijk 
is. Als knelpunten gemeld worden, kan er iets mee gedaan worden. Het is een continu proces.  
 

3. Sluiting 
De voorzitter bedankt de inleiders en belangstellenden voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 
22.25 uur. Zij nodigt aanwezigen aansluitend uit voor informele ontmoetingen en gesprekken.  


