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Beste Fietsersbond leden in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Krimpenerwaard, 

De Fietsersbond afdeling Gouda – Midden Holland telt 420 leden. Omdat van de helft van onze leden 
in de landelijke ledenadministratie geen emailadres bekend is sturen wij deze keer alle leden een 
ouderwetse Fietsbrief met een actueel overzicht van onze activiteiten. 

1. Succes: nieuw fietspad en fietsbrug tussen Westergouwe en de rest van Gouda 

Na een gloedvol betoog van de Fietsersbond heeft de gemeenteraad besloten dat er een fietsbrug 
over de Ringvaart komt met een nieuw 2-richting fietspad dat de Burgemeester van Dijkesingel via de 
Julianasluizen verbindt met de rest van Gouda. De aanleg - door de Provincie - zal medio 2018 
plaatsvinden. Het betoog van de Fietsersbond dat aan het begin staat van dit succes kun je bekijken 
op https://goo.gl/XXqxmF. 

In vervolg hierop heeft de Fietsersbond een actieplan gemaakt voor de verdere fietsontsluiting van 
Westergouwe en het fietsveilig maken van de routes over de Julianasluizen en de Koningin 
Wilhelminaweg naar scholen, station en de binnenstad. Heb je interesse in dit actieplan en wil je 
meehelpen dat die verbeteringen er ook echt gaan komen? Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jaap Rijnsburger, jaap@antenna.nl. 

2. Snelfietsroute Gouda – Rotterdam 

Na publiciteit trekkende snelfietsroutes als Arnhem – Nijmegen is er ook een snelfietsroute (SFR) 
Gouda – Rotterdam in voorbereiding. Er zijn drie tracés in studie die allen via de Oost Ringdijk en de 
nieuwe fietsvlonderbrug over de Ringvaart (zie 1) Gouda binnenkomen. De tracékeuze gaat de 
komende maanden plaatsvinden. Wil je bijdragen aan de totstandkoming van een snelfietsroute 
Gouda – Rotterdam, neem dan contact op met Jaap Rijnsburger, jaap@antenna.nl. 

3. Stationsplein en nieuwe fietsenstalling Gouda 

Het stationsplein wordt helemaal opnieuw ingericht, er komt onder andere een overdekte 
tweeverdiepingen fietsenstalling naast het busstation. De Fietsersbond Gouda heeft deelgenomen 
aan het voorbereidende overleg en gaat zich binnenkort buigen over de detaillering van de 
fietstoegankelijkheid en de kwaliteit van de stallingsvoorzieningen. Heb je interesse in dit project of 
wil je meer in het algemeen meehelpen aan het verbeteren van fietsen naar het station? Neem dan  
contact op met Rick Schmohl, rick@omniego.com. 

4. Haastrechtsebrug 

Na maandenlange afsluiting vanwege de dijkverzwaring kan er binnenkort weer vanaf de 
Fluwelensingel naar de Haastrechtsebrug worden gefietst. Nieuwsgierig naar de fietssituatie bij de 
Haastrechtsebrug na de dijkwerkzaamheden zijn we bij het Hoogheemraadschap Rijnland de 
tekeningen gaan bekijken. Tot onze stomme verbazing kwamen we tot de ontdekking dat de 
gemeente de oude verkeerssituatie wil terugbrengen met de krapste fietsruimte en de beroerdste 
fietsoversteken van heel Gouda. Dat hebben we meteen aanhangig gemaakt bij de wethouder voor 
verkeer en een eigen verbeterplan ingediend. Ongelukkigerwijs vertrekt op dat moment de 



verantwoordelijke verkeersambtenaar en met een vacature is het slecht plannen uitwerken. Maar 
we blijven er al dan niet achter de schermen mee bezig, zeker tijdens de verkiezingscampagne voor 
de gemeenteraad. Wie interesse heeft in het verbeterplan voor de fietsverbindingen rond de 
Haastrechtsebrug kan contact opnemen met Jaap Rijnsburger, jaap@antenna.nl. 

5. Herinrichting Groen van Prinsterersingel  

De gemeente wil ter hoogte van het ID college de Groen van Prinsterersingel en de aansluiting op het 
Omlooppad versmallen ten gunste van autoparkeerplaatsen. Dit gaat zeer ten koste van veilige 
fietsdoorstroming op deze hoofdfietsroute naar het station, Groenehart ziekenhuis en scholen. 
Daarom gaat de Fietsersbond bezwaar aantekenen tegen deze herinrichting. Wil je meedenken over 
hoe dit beter kan neem dan contact op met Jaap de Hoog, j.a.dehoog@planet.nl. 

6. Bodegraven-Reeuwijk 

Naast onze voortdurende interventies met betrekking tot de herinrichting van de Zoutmansweg en 
de Raadhuisweg en de beroerde fietsoversteek van het Bruggenpad wordt er ook gewerkt aan meer 
structureel overleg over fietsverbeteringen in de fusiegemeente. Heb je interesse in verbetering van 
het fietsverkeer en wil je meehelpen dat er ook echt verbeteringen gaan komen in Bodegraven-
Reeuwijk? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Jansz, peter.jansz@xs4all.nl 
(Bodegraven) en Rick Schmohl, rick@omniego.com (Reeuwijk). 

7. Waddinxveen 

Vanuit Gouda hebben we binnenkort overleg met de Provincie over verbetering van de 
fietsoversteken bij de Hefbrug. Verder bereiken ons regelmatig klachten over de slechte 
fietsvoorzieningen in Waddinxveen zoals op rotondes, waar fietsers geheel tegen de richtlijnen in 
geen voorrang hebben. Wij hebben hierover een verkennend gesprek met de verkeersambtenaar. 
Echter, met de beperkte capaciteit van de Goudse vrijwilligers kunnen wij geen vervolg geven aan 
verbeteracties voor het fietsen in Waddinxveen. Daarom een dringende oproep aan Waddinxveense 
leden: laat ons weten als je actief wilt worden door een mail te sturen naar gouda@fietsersbond.nl. 

8. Krimpenerwaard 

Vanuit Gouda zijn we kien op verbetering van de fietsverbindingen met de Krimpenerwaard, maar de 
rest van de gemeente Krimpenerwaard valt, behalve als toeristisch buitengebied, een beetje buiten 
ons zicht. Vandaar een oproep aan leden in de Krimpenerwaard: wil je fietsverbeteringen aan de 
orde stellen en daarover van gedachten wisselen met andere fietsers, laat ons dat weten door een e-
mail te sturen naar gouda@fietsersbond.nl. 

9. Geef je e-mailadres door aan de landelijke ledenadministratie 

Om sterk te staan is het van belang dat fietsers samen oplossingen bedenken en dat ook jongere 
leden actief gaan meedoen.  Wij willen jou graag per e-mail op de hoogte houden van waar wij in 
Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en de Krimpenerwaard mee bezig zijn. Dat maakt het 
voor ons en ook voor jou makkelijk om direct over de inhoud uit te wisselen. Jullie e-mailadressen 
krijgen wij van de landelijke ledenadministratie, geef daarom je recente e-mailadres door op: 
https://www.fietsersbond.nl/contact-en-ledenservice/wijzigen-lidmaatschap-gegevens/. 


