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Bestuurszaken
Stephan van den Hoorn is dit jaar enige maanden als actief lid werkzaam geweest en had daarbij
de A13/16-verbinding en de projecten rond de N209 in z’n portefeuille. Hij heeft deze
werkzaamheden weer neergelegd, omdat ze niet te combineren waren met zijn dagelijkse werk.
Door de verzelfstandiging van de afdeling moest de functie van penningmeester worden ingevuld.
Deze functie is tot nu uitgevoerd door voorzitter Ton vdr Burg.

Lansingerland zelfstandige afdeling van de Fietsersbond
Tijdens de landelijke ledenraad op 16 juni is Lansingerland, tot dan een onderafdeling van
Rotterdam, tot zelfstandige afdeling uitgeroepen. Veel is er niet veranderd. In de praktijk werkten
wij al jaren zelfstandig: hadden overleg met het gemeentebestuur en de ambtenaren, stelden
rapporten op en behartigden de belangen van de fietsers in Lansingerland.

Koninklijke Onderscheiding voor Piet Mazure
Het heeft Hare Majesteit behaagd onze oud-voorzitter Piet Mazure een Koninklijke Onderscheiding
te verlenen vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter en de laatste jaren als adviseur van de
Fietsersbond afd. Lansingerland. Behalve dit werk heeft Piet zich ook op andere fronten dienstbaar
gemaakt, o.a. voorzitter van de Stichting Cerebraal en voorzitter en mede-oprichter van de Cantorij
van de Gereformeerde Kerk. Piet is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.
Wij feliciteren hem van harte en zijn trots op hem.

Fietsverlichtingsactie
De afdeling heeft dit jaar meegedaan aan de landelijke fietsverlichtingscampagne ‘Ik wil je zien’.
De campagne moest de fietser overtuigen z’n licht voor eigen veiligheid aan te zetten.
Naast het verspreiden van folders in het gemeentehuis en bibliotheken, is de pers bij deze
campagne betrokken. Ook de scholen aan de Boterdorpseweg zijn bij de campagne betrokken,
alhoewel het verzoek tot het geven van voorlichting tijdens een les niet werd gehonoreerd.

Hofpleinfietsroute / Anne de Vriessingel / Westpolder-Bolwerk
Bewoners aan de Anne de Vriessingel zijn niet gecharmeerd van de regionale fietsroute over hun
straat. Ze vrezen dat het fietsverkeer veel overlast zal geven en zijn bezorgd dat kleine kinderen in
een onbewaakt moment de brug zullen oversteken en op de Stationssingel zullen worden
aangereden. Als alternatief worden de parallelstraten en het fietspad over de Annie M.G.
Schmidtlaan aangegeven. Maar op hun beurt zijn de bewoners van die straten daar weer op tegen.
Ook een fietspad aan de westzijde van de metrolijn wordt als mogelijkheid genoemd.
De Fietsersbond heeft reeds in 1999 aangedrongen op een vrijliggende fietsroute met een brug
over de Stationssingel en die strak langs halte Rodenrijs verder gaat. Dat station is echter
gepasseerd.

Website
De website van de Fietsersbond is in een nieuw jasje gestoken. Niet alleen het uiterlijk is
aangepast, maar ook het beheer ervan is gemakkelijker geworden.

06/02/2013

blad 1

Jaarverslag 2012 - Fietsersbond Lansingerland

Bewegwijzering
In overleg tussen de gemeente Lansingerland en de Fietsersbond is een plan gemaakt voor
verbetering van de bewegwijzering in de kern Berkel en Rodenrijs. Reeds lange tijd was die zwaar
verouderd. Inmiddels is de bewegwijzering aangebracht.

Fietsparkeervoorzieningen
De Fietsersbond heeft veelvuldig contact gehad met de gemeente over de fietsparkeervoorzieningen in de centra en bij de metrohaltes.
Inmiddels zijn bij halte Westpolder nieuwe rekken geplaatst. Nadat uit tellingen gebleken is of het
aantal toereikend is, zal de gemeente gaan handhaven op niet juist geparkeerd staande fietsen.

8 van Lansingerland / opening fietspaden N470/N471
Zaterdag 22 september is de fietstour de '8 van Lansingerland' gehouden. Er stond een straffe
wind en af en toe viel er een buitje, maar desondanks zijn er bij de Windas 400 mensen opgestapt.
en vanuit Pijnacker trotseerden 57 deelnemers het weer.
Dit jaar was vanwege de officiële opening van de fietspaden langs de N470/471 ook de gemeente
Pijnacker-Nootdorp in de route opgenomen. Enthousiast heeft de gemeente aangegeven volgend
jaar weer mee te willen doen.
De officiële opening van de fietspaden langs de N470/471 vond plaats bij de Helmhoek. De
sprekers de heren Van der Helm, Overbeek (Provincie), De Paepe (wethouder Lansingerland), en
mevrouw Van Egmond (wethouder Pijnacker-Nootdorp) gingen in op de samenwerking tussen de
verschillende partijen. Daarna werd de schaar gehanteerd en het lint doorgeknipt.

Aanleg ZoRo-busbaan / afsluiting landscheidingsfietspad
Vanwege de aanleg van de ZoRo-busbaan is het landscheidingsfietspad maandenlang afgesloten
geweest. Dat gebeurde vaak onnodig lang. Fietsers werden omgeleid over de drukke
Rodenrijseweg en de onverlichte Cyclamenweg. De Fietsersbond heeft al verschillende keren
krachtig geprotesteerd bij de gemeente en de projectgroep tegen deze gang van zaken en
alternatieven aangedragen.
Inmiddels rijdt de ZoRo-bus en is het landscheidingsfietspad in ere hersteld en voorzien van een
mooie rode loper. Jammer, dat er geen geld was voor de aanleg van verlichting.

Nieuwe fietspaden
Soms hoeft de afdeling niets te doen en ontstaan er toch mooie nieuwe fietspaden. Wat te denken
van de fietspaden ten westen van metrolijn-E en tussen de Polderweg en de Helmhoek, en door
de Bleiswijkse Fles.

Rotonde Noordeindseweg
De aanleg van de rotonde Noordeindseweg – Meerweg – Planetenweg zorgt voor veel problemen
en gevaarlijke situaties. De Fietsersbond heeft verschillende keren overleg gehad met de
projectleider, maar desondanks is er weinig verbeterd.
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