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1 Opening 
Piet Mazure opent de vergadering en heet ieder van harte welkom, in het bijzonder wethouder Henk de 
Paepe, Ron van Noortwijk (verkeerskundige), Jan Laverman (voorzitter afdeling Rotterdam), de Ouderenbond 
en Veilig Verkeer Nederland. 
Piet geeft aan dat de Fietsersbond soms wel eens als de luis in de pels (van de gemeente) wordt gezien, 
maar dat de Fietsersbond op alle mogelijke manieren streeft naar goede en veilige fietsverbindingen. Hij pleit 
ook voor een nauwere samenwerking met de Ouderenbond en Veilig Verkeer Nederland, want de 
Fietsersbond zit nu nog wel eens ongewild op de stoel van deze organisaties. 

2 Prijsuitreiking ‘Meld paaltjes en obstakels op  f ietspaden’ 
Tijdens de braderie en de week erna konden mensen paaltjes en andere obstakels op fietspaden via het 
Meldpunt van de Fietsersbond melden. Om het melden te stimuleren heeft de afdeling Lansingerland een 
boekenbon voor een van de melders in het vooruitzicht gesteld. Bij loting zijn de heer en mevrouw Overmeer 
in de prijzen gevallen. Piet bedankt beiden en geeft als suggestie mee, dat zij met de boekenbon ook een 
knooppuntenfietskaart kunnen aanschaffen. 

3 Bestuursverkiezingen 
Na 15 jaar voorzitter geweest te zijn van eerst de werkgroep en later de afdeling van de Fietsersbond in de 
3B-hoek en sinds enige jaren Lansingerland stelt Piet Mazure zijn functie beschikbaar. Ton van der Burg heeft 
enthousiast gereageerd op de oproep in de Heraut en blijkt een geschikte kandidaat. Hij is jarenlang 
vrijwilliger geweest in het bestuur van sportvereniging TOGB, en momenteel voorzitter van de Vriendenkring 
van Huize St. Petrus en de VVE van het appartementencomplex waarin hij woont. 
Piet stelt de leden voor hem als voorzitter te benoemen, hetgeen door alle aanwezige leden met luid applaus 
wordt bekrachtigd. 
Ook de functie van secretaris is verkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Jan 
Caesar heeft zich wel herkiesbaar gesteld en wordt opnieuw benoemd. 
De functie van vice-voorzitter werd vervuld door Chris Schürmann, maar wordt nu hij er mee stopt niet 
opnieuw ingevuld. 
 
Het bestuur bestaat nu uit: Ton van der Burg (voorzitter) en Jan Caesar (secretaris). 
Daarnaast blijft Piet Mazure actief als technisch adviseur, en zijn Ton Evers en Kees van der Knaap 
coördinator in Bergschenhoek resp. Bleiswijk. Wim van Pelt en Kees Schuit zijn technisch adviseur. 
 
Wij zoeken een coördinator in Berkel en Rodenrijs en een redacteur voor de Fietsflits. 

4 Afscheid van Piet Mazure 
Chris Schürmann krijgt onder dankzegging voor de bewezen diensten uit handen van Jan Caesar een bos 
bloemen als blijk van waardering. Chris grijpt direct de gelegenheid om Piet te bedanken voor al het werk dat 
hij voor de Fietsersbond heeft gedaan, en noemt daarbij enige successen op.  
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Een voorzitter die 15 jaar zijn inzet heeft geleverd laat je niet met lege handen weggaan. Jan Caesar kent Piet 
pas 2,5 jaar en heeft hem in die tijd leren kennen als een vasthoudend persoon, die staat voor zijn werk. 
Misschien is hij soms wat fel, maar het gaat om het doel om goede en veilige fietspaden te bereiken. Jan 
bedankt Piet voor zijn tomeloze inzet en overhandigt hem de oorkonde van ‘Lid van Verdienste’ en de daarbij 
behorende felbegeerde zilveren fiets. 
Jan Laverman roemt de goede samenwerking die hij met Piet heeft gehad en stelt de (onder)afdeling 
Lansingerland als voorbeeld voor de overige onderafdelingen van Rotterdam. 
Wethouder Henk de Paepe heeft Piet vanaf de eerste ontmoeting in zijn hart gesloten. Samen hebben zij 
deze zomer een fietstocht langs de knelpunten in Lansingerland gemaakt. Namens de gemeente krijgt Piet 
een grote kaart van Lansingerland, waar Piet al tijden verlekkerd naar had staan kijken. 
Ron van Noortwijk noemt de constructieve samenwerking met Piet en overhandigt hem een 
(fietspad)naambord met Piets naam erop. 
Piet is zeer verrast door zoveel aandacht. Hij bedankt de mensen voor de goede samenwerking. 

5 Toespraak wethouder Henk de Paepe 
Wethouder Henk de Paepe wil het maximale bereiken met de beschikbare middelen. De gemeente verkeert 
door de kredietcrisis in financieel zwaar weer: er is veel grond aangekocht om huizen op te bouwen. Maar de 
huizenmarkt stagneert, waardoor de huizenbouw achterblijft bij de verwachtingen en de gemeente met hoge 
rentelasten van de grond zit. Dit noopt tot het maken van pijnlijke keuzes. Hij stelt dat er nergens zulke 
mogelijkheden zijn voor fietsers als in Nederland en wil die ook verbeteren. 
Burgerparticipatie is belangrijk. Voor de gemeente is het gemakkelijker te praten met organisaties als de 
Fietsersbond, Ouderenbond en Veilig Verkeer Nederland, want die weten wat er onder de bevolking leeft. Hij 
pleit ook voor samenwerking tussen deze organisaties en wil de klankbordgroep Verkeer en 
Verkeersveiligheid nieuw leven inblazen. 
In de naaste toekomst wil hij werken aan fietsparkeervoorzieningen, waarover in 2011 een nota zal worden 
opgesteld. In Berkel-Centrum en Westpolder-Bolwerk zijn zeker extra plaatsen nodig. Verder wil hij 
ontbrekende schakels in de fietsverbindingen aanleggen: langs de N470, tussen Bergschenhoek en Berkel-
Centrum, in de Hofpleinroute, en een tunnel tussen Bergweg-Noord en –Zuid. 
Mogelijk zijn er nog meer punten uit het 10-puntenplan te realiseren. Hij vraagt daarbij om medewerking van 
de Fietsersbond en andere maatschappelijke organisaties. 
 
Ton van der Burg zegt in een reactie op de toespraak te willen werken aan een goede samenwerking om in 
goed overleg tot concrete stappen te komen. 

6 Terugblik Piet Mazure 
In 1994 kwam een zendeling, John Prinse van de afdeling Rotterdam, pleiten voor de oprichting van een 
werkgroep in de 3B-hoek om knelpunten op het fietsgebied aan te pakken. Dit resulteerde al snel in een 
Knelpuntennota die in 1996 aan de drie (!) wethouders werd aangeboden. Deze wilden 25% minder 
verkeersongevallen in de drie gemeenten. 
In 1999 werd op basis van het Duurzaam Veilig concept overeenstemming bereikt over een startprogramma 
hiervoor in Lansingerland. Dit betekende ondermeer de invoering van de voorrangsregel ‘Verkeer van rechts 
gaat voor’, bromfietsen op de rijbaan, en uitbreiding van het aantal 60km wegen buiten de woonkernen en van 
30km/u zones daarbinnen. Tot op heden laat de uitvoering van het startprogramma te wensen over. 
Hierna geeft Piet een bloemlezing van de behaalde successen en tegenslagen. Met geprojecteerde foto’s 
wordt het geheel verlevendigd. 

7 Suggesties en vragen 
- Johan Mebius stelt dat er wel degelijk paaltjes van de fietspaden zijn verdwenen. Hij pleit voor een 

wettelijk verbod. Piet Mazure antwoordt, dat het beleid zou moeten zijn: paaltjes nee, tenzij. Dit is conform 
de aanbeveling van het CROW. Dit punt is al in het overleg met de wethouder ter sprake gekomen. 

- Johan Mebius zegt dat het fietspad langs de Noordeindseweg er beroerd aan toe is, er liggen nu 15x15 
tegels waarvan er veel gebroken zijn, en dat het overhangend groen voor gevaarlijke situaties zorgt. Hij 
pleit voor asfalt of tegels van 30x30, en het regelmatig verwijderen van het overhangende groen. Piet 
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Mazure antwoordt, dat asfalteren vanwege de vele kabels en buizen die onder het fietspad liggen op 
bezwaren stuit. Deze oplossing zal opnieuw moeten worden onderzocht. 

- Kees Schuit pleit ervoor om de toegezegde bermbeveiliging op de Hoekeindseweg ende N209 nu 
eindelijk eens aan te brengen. De situatie ter plaatse is gevaarlijk. 

- Hans van Rieven wil de band met de leden versterken en pleit ervoor om onder de leden een 
inventarisatie van wensen en suggesties te houden. 

- Hans van Rieven vraagt of het landscheidingsfietspad door de ZORO-bus zal verdwijnen. Wethouder 
Henk de Paepe zegt dat dit niet het geval is, mogelijk wordt het fietspad wel wat verlegd. 

- Winfried Kuipers wil weten hoe vaak onze nieuwe voorzitter Ton van der Burg gebruik maakt van de fiets. 
Ton antwoordt: in Lansingerland zoveel mogelijk, behalve als het regent. 

- Winfried Kuipers klaagt over het ontbreken van een fietspad op de Noordeindseweg tussen de 
Planetenweg en het centrum van Berkel. Voor de fietsers, zeker de oudere, is het gevaarlijk vanwege het 
drukke verkeer. Ton vdr Burg antwoordt, dat als de rotonde bij de Planetenweg gereed is, het autoverkeer 
sterk zal afnemen. De wethouder beaamt dit. 

8 Sluiting 
Ton vdr Burg bedankt de aanwezigen hartelijk en zegt dat hij in de komende tot nog veel gebruik zal maken 
van de kennis van Piet Mazure. Hij nodigt iedereen uit voor een drankje. 
 
 
 
 
 
 
 
  


