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Agenda afgelopen kwartaal 
• Overleg met de nieuwe wethouder Vermeulen van Berkel en Rodenrijs. 
• Deelname aan bestuursvergadering bewonersvereniging over Vlinderstrik/ ZoRobusbaan. 
• Bezoek door Hans en Piet aan afdelingsvergadering Rotterdam over vrijwilligers management. 
• Infoavond in Berkel en Rodenrijs over tracékeuze ZoRobusbaan. 
• Inspreken tijdens behandeling fietsplan Berkel en Rodenrijs in Commissie Ruimte. 
• Inspreken tijdens behandeling tracékeuze ZoRobus in Commissie Ruimte Berkel en Rodenrijs. 
• Deelname aan werkgroep langzaam verkeer van de HSL. 
• Aankaarten van het landelijke offensief van de Fietsersbond inzake fietsdiefstal 
 
Contacten met de gemeenten 
Op 7 april heeft Piet Mazure een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe wethouder Huub 
Vermeulen van de gemeente Berkel en Rodenrijs. 
Na de introductie van de afdeling B3-hoek van de Fietsersbond werd door Vermeulen benadrukt dat hij 
een groot voorstander is van het tijdig betrekken van belangen groeperingen bij het oplossen van 
problemen en nauw contact bij mogelijke problemen. Echter, de financiële situatie in Berkel en 
Rodenrijs is een remmende factor bij de aanpak van vele problemen.  
Desondanks pleitte Piet Mazure ervoor zaken die eigenlijk nauwelijks geld kosten, maar wel een 
dagelijkse ergernis vormen, met voorrang aan te pakken.  
Tijdens het gesprek zijn ondermeer de volgende zaken aan de orde geweest: 
- De voortgang van het Fietsplan dat in juni is vastgesteld.  
- Het gebrek aan subsidieaanvragen vanuit de gemeente Berkel en Rodenrijs bij de Stadsregio, 

omdat er geen financiering mogelijk is van het aandeel van de gemeente.  
- De uitvoering van de 30 en 60 km/h in de gemeente die aanvankelijk voor eind 2002 voorzien was, 

maar nu in een rustiger tempo wordt gerealiseerd. 
- Gebrek aan fietsparkeerplaatsen bij OV (bus-) haltes. 
- Uitblijven van toegezegde verbetering wegdek Zwarte Pad door gemeente Schiebroek. 
- Het sluipverkeer van tractoren via het Landscheidingsfietspad. 
Afgesproken is dat Piet Mazure in de zomer het initiatief neemt voor een fietstocht met wethouder 
Vermeulen om knelpunten met eigen ogen te zien. Deze fietstocht staat gepland voor 31 juli. 
(inlichtingen: Piet Mazure) 
 
Werkgroep langzaam verkeer HSL 
In het overleg van 25 juni is ondermeer de chaotische situatie met verkeersborden voor de 
snelheidsbeperkingen bij de Wildersekade aan de orde gesteld. 
Bijzondere aandacht zal nodig zijn voor de geplande afsluiting van de Teugeweg in augustus 2003. 
Hierdoor wordt de omleidingsroute voor fietsers langs het ING kantoor weer tijdelijk onmogelijk. Een 
nieuwe omleidingsroute zal duidelijk moeten worden aangegeven (inlichtingen: Piet Mazure) 
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Verkeersonveiligheid op Rottekade door hoge snelheid race fietsers 
Door de bewoners van de Rottekade in Bergschenhoek is de hulp van de Fietserbond ingeroepen om 
de verkeersonveiligheid daar te verminderen. Deze onveilige situatie ontstaat door de hoge snelheid 
van racefietsers. De gemeente Bergschenhoek heeft ons gevraagd mee te denken over hoe dit 
moeilijke probleem aangepakt kan worden. Er zijn verschillende suggesties gedaan, maar het 'Ei van 
Columbus’ is nog niet gevonden.  
In de Heraut van 23 juli staat hier een artikel over. (inlichtingen: Ton Evers)  
 
Inhaken op landelijke campagne Fietsersbond voor aanpak fietsdiefstal 
Door de Fietsersbond is een landelijke campagne gestart om de fietsdiefstal in Nederland eindelijk met 
alle betrokken partijen gezamenlijk aan te gaan pakken onder het motto: houd de fiets. Aan de 
plaatselijke afdelingen is gevraagd hier dan ook op in te haken. 
De afdeling B3-hoek gaat na of het mogelijk is aan te haken bij het project Integrale Veiligheid van de 
gemeente Berkel en Rodenrijs. Op 6 augustus is er een gesprek met de gemeente. In de Heraut van 
23 juli wordt aandacht gevraagd voor de landelijke campagne. (inlichtingen: Piet Mazure ) 
 
ZoRobusbaan 
Op 21 mei werd in Berkel en Rodenrijs een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de ZoRobusbaan. 
Weliswaar gaat het nu nog alleen over de tracékeuze, maar bij realisatie kunnen voor de fietsers die 
deze busbaan moeten kruisen gevaarlijke situaties ontstaan.  
Namens de Fietsersbond heeft Piet Mazure nadrukkelijk gewaarschuwd voor de vele gevaarlijke 
punten, vooral in drukke schoolroutes zoals de Anthuriumweg en de Wildersekade. 
Naar aanleiding van de infoavond werd een bijgestelde tracé nota ontvangen die op 16 juni is 
besproken in de Commissie Ruimte van de gemeente Berkel en Rodenrijs. In die vergadering is door 
Piet Mazure ingesproken en is bezorgdheid uitgesproken over de barrière werking van deze 
ZoRobusbaan en de gevolgen voor de verkeersveiligheid.  
Door de Projectorganisatie is gevraagd of Piet Mazure wil deelnemen aan het overleg bij de uitwerking 
van de plannen om gevaarlijke situaties te voorkomen. (inlichtingen: Piet Mazure ) 
 
Fietsplan Berkel en Rodenrijs 
Op 16 juni werd in de Commissie Ruimte van de gemeente Berkel en Rodenrijs het aangepaste 
fietsplan behandeld. Ook op dit fietsplan waren door Piet Mazure een groot aantal opmerkingen 
gemaakt. Deze zijn via een erratanotitie voor een aanzienlijk deel alsnog in de nota opgenomen. 
De nota is nu vastgesteld. Maar uit het raadstuk blijkt dat er geen geld is voor nieuwe activiteiten en 
dat alleen in het kader van onderhoud onderdelen van de nota uitgevoerd kunnen worden.  
Kortom een onbevredigende situatie voor de fietsers. (inlichtingen: Piet Mazure) 
 
Oproep voor een redacteur Fietsflits 
Wie van onze leden wil meehelpen om de Fietsflits leesbaar en voor verzending klaar te maken. De 
verzending gebeurt door de secretaris per mail. 
Deze klus (vier maal per jaar) kan prima thuis gedaan worden door iemand die van aangeleverde 
concept (technische) teksten leuke verhaaltjes kan maken. Wie helpt? (inlichtingen: Piet Mazure) 
 


