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Bestuurszaken
Ondanks herhaalde oproepen hebben zich geen leden gemeld die werkzaamheden voor de
afdeling willen uitvoeren. De afdeling is heftig op zoek naar leden, die met name in Bergschenhoek
en Bleiswijk een oogje in het zeil willen houden. Maar ook naar leden die zich actief willen inzetten
voor projecten, denk aan de koppeling tussen A13 en A16.

Ledenverloop
Op 1 januari 2013 had de afdeling 171 leden. Het ledenaantal is netto met 9 leden afgenomen: 7
nieuwe leden, 16 opzeggingen en enkele verhuizingen van en naar de afdeling. Op 31 december
2013 had afdeling Lansingerland 162 leden.
Wij verzoeken onze leden in hun omgeving fietsers enthousiast te maken voor een lidmaatschap
van de Fietsersbond.

Brommers op de rijbaan
Wij blijven ons voortdurend sterk maken om in geheel Lansingerland de brommers (en scooters)
op de rijbaan te laten rijden. Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft de brommers op de
Grindweg - Bergweg-Zuid naar de rijbaan verwezen en onze gemeente is hierin meegegaan. Op
het gehele traject Grindweg – Bergweg-Zuid - Boterdorpseweg (tot aan de rotonde Raadhuislaan)
horen de brommers nu op de rijbaan te rijden. De Klapwijkseweg is jammer genoeg in beheer bij
de provincie, anders was BOR ook op deze weg ingevoerd. Wij hebben er bij de gemeente op
aangedrongen om hierover overleg te voeren met de provincie, hetgeen is toegezegd.
De bebording van de op de Boterdorpseweg aansluitende fietspaden is niet correct. Samen met de
gemeente is dit in kaart gebracht. De gemeente heeft toegezegd dit in orde te brengen.

Hofpleinfietsroute / Anne de Vriessingel / Westpolder-Bolwerk
Bewoners aan de Anne de Vriessingel vrezen overlast en gevaar van de regionale fietsroute over
hun straat. Als alternatieven worden een fietspad aan de westzijde van de metrolijn, in de
parallelstraten en over de Annie M.G. Schmidtlaan aangegeven. Maar op hun beurt zijn de
bewoners van die straten daar weer op tegen. De Fietsersbond heeft reeds in 1999 aangedrongen
op een vrijliggende fietsroute met een brug over de Stationssingel.
De Zwarteweg is geheel gerenoveerd en fietsstraat geworden. De fietsoversteek over de
Rodenrijseweg is opnieuw aangelegd en in de voorrang gezet. De aanleg van het fietspad tussen
de Rodenrijseweg en het Kasteel ligt stil omdat bewoners van de Gerberasingel tegen de kap van
de bomen zijn. De vergunning voor de kap was al eerder dit jaar verleend en volgens de gemeente
nodig voor de aanleg van het fietspad en het opnieuw inrichten van de groenstrook. Onzes inziens
kan het fietspad gewoon langs de bomen worden gelegd.

Fietsparkeervoorzieningen
De Fietsersbond heeft zitting gehad in de klankbordgroep Parkeerbeleid. Hoewel het veel ging
over (vracht)autoparkeren, kwam ook het fietsparkeren aan de orde.
De fietsparkeervoorzieningen winkelcentra in de kernen blijven problematisch en onze aandacht
vragen. Bij de verschillende haltes van de ZoRo-bus zijn de fietsparkeervoorzieningen verbeterd
en uitgebreid. Bij halte Westpolder zijn nieuwe fietsparkeervoorzieningen geplaatst. Handhaving
van de gemeente heeft ertoe geleid dat er veel minder foutief geparkeerde fietsen staan. Bij halte
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Rodenrijs wordt bekeken hoe de fietsparkeervoorzieningen aan de oostzijde kunnen worden
uitgebreid.

Quick Wins rapport
Regelmatig worden er punten uit het door ons opgestelde Quick Wins rapport opgelost. Het zijn
meestal kleine werken zijn als het maken van fietsdoorsteekjes, het verplaatsen hekken en het
regelen van voorrang. Sommige zaken nemen lange tijd en soms zegt de gemeente ook: ‘nee’.

Polderpad
Over een paar jaar kunnen we van de Rotte naar de Schie fietsen, over het Polderpad. Op 4
oktober is het startsein gegeven voor de aanleg ervan in de Vlinderstrik en meer specifiek, het deel
tussen de Oude Bovendijk en de Landscheiding.

Annie M.G. Schmidtpark
Door toedoen van de Fietsersbond is de route van de zandauto’s gewijzigd. Door een andere route
is voorkomen dat de zandauto’s de fietspaden op de Boterdorpseweg keer op keer nodeloos
moesten kruisen. De scholieren konden zo veiliger naar school fietsen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
De Fietsersbond heeft in een brief aan de politieke partijen verzocht punten uit de notitie ‘Meer
fiets, meer ruimte’ in het verkiezingsprogramma op te nemen. De notitie noemt punten voor een
excellente fietsinfrastructuur, veilig fietsen en fietsgebruik, en goed en veilig stallen.

Gladheidsbestrijding
Gladheidsbestrijding blijft een jaarlijks terugkerend punt. We zijn niet ontevreden over de
gladheidsbestrijding in de afgelopen winter, maar de sneeuwwallen die op rotondes na het
schuiven van de rijbaan op het fietspad achterblijven en gladde hellingen blijven de aandacht
vragen.

Fietstunnels onder de N209
Bij de werkzaamheden aan de rotondes en het wegdek van de N209 ter hoogte van de
Boterdorpseweg is een nieuwe fietstunnel aangelegd tussen de Leeuwenhoekweg en BergwegNoord. Dat die er is gekomen is te danken aan onze oud-voorzitter Piet Mazure. Hij maakte de
gemeente erop attent, dat als het bestaande fietspad tussen de twee rotondes onder het viaduct
door zou vervallen er voor de fietsers geen onderdoorgang richting Berkel en Rodenrijs meer zou
zijn. Daarop heeft de gemeente actie ondernomen, hetgeen heeft geresulteerd in de nieuwe
tunnel. De bestaande onderdoorgang naar de Europasingel even verderop is voorzien van rood
asfalt.

Koppeling A13 / A16
De afdeling is betrokken bij de inpassing van de fietsinfrastructuur rond de koppeling A13 / A16.
Hiertoe heeft zij o.a. in november samen met de afdeling Rotterdam overleg gehad met ontwerpers
van het tracé.
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