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Lansingerland 

Datum 02-02-2015 

Opgesteld door Jan Caesar (secretaris, tlf 010-5118348) 

Aanwezig 11 leden en belangstellenden 

Afgemeld Nelleke Bouman, Ton Evers, Rob Iburg, Gerdien de Jonge, Kees van der Knaap, 
Teun Paasterink, Jan Versteeg en Jaap Wolf 

Verzendlijst Leden en kaderondersteuning 

 

1 Opening 

Voorzitter Ton van der Burg opent even na 20 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom, in het bijzonder wethouder Simon Fortuyn die tijdens deze ledenvergadering zijn beleid ten 
aanzien van het verkeer en in het bijzonder het fietsverkeer zal toelichten. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 moesten contacten opnieuw worden gelegd. Zo heeft 
wethouder Henk de Paepe het stokje overgedragen aan Simon Fortuyn. De Fietsersbond heeft 
regelmatig overleg met de wethouder en zijn ambtenaren. De verstandhouding is heel goed. 
Lansingerland is een gemeente met een goed fietsbeleid. Door gebrek aan financiële middelen 
kunnen knelpunten maar mondjesmaat worden opgelost. 
Ton roept de mensen op om problemen toch te melden. Het is zinvol om ook ongevallen te melden, 
om zodoende een beeld te krijgen van gevaarlijke situaties. 
De Fietsersbond bestaat dit jaar 40 jaar. De bond heeft nu grofweg 36.000 leden, maar het zijn vooral 
50-plussers die lid zijn. Jongeren zijn moeilijk te bewegen om lid te worden. Het aantal leden is 
trouwens toch laag gezien de miljoenen fietsers in Nederland. 
Doordat sponsors besparen op hun uitgaven, zal het landelijk bureau van de Fietsersbond moeten 
inkrimpen en kunnen er minder projecten worden gedaan. 

2 Verslag vorige vergadering 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de 
opsteller ervan. 

3 Jaarverslag 2014 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. En ook dit verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de 
opsteller ervan. 

4 Verkiezing secretaris 

Dit jaar is de functie van secretaris verkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Jan 
Caesar heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt door de aanwezigen herkozen voor een periode van 
drie jaar. De voorzitter feliciteert hem hiermee. 
Volgend jaar is de functie van voorzitter verkiesbaar. 

5 Presentatie door wethouder Simon Fortuyn 

We hebben wethouder Simon Fortuyn bereid gevonden om een presentatie te geven over zijn beleid 
op het gebied van verkeer. 
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De combinatie van mij en de fiets is niet zo gelukkig, geeft Simon toe. Maar hij geeft toe wel wat met 
de fiets te hebben: 30 jaar geleden zat hij nog regelmatig op de racefiets. 
Bereikbaarheid van winkelcentra, OV-haltes en scholen is belangrijk. Dat geldt niet alleen voor de 
fiets, maar ook voor de auto. Lansingerland is een bovengemiddelde auto-gemeente, zeker onder de 
nieuwkomers. Het autogebruik in 2012 was 47%, tegen 28% fietsgebruik. Hierbij moet wel worden 
vermeld, dat fietsritjes naar een OV-halte als een OV-rit worden gezien. 
Simon wil goede wegen/paden voor auto en fiets, en de verkeersoverlast voor de omgeving zoveel 
mogelijk beperken. Ook voor het parkeren van de fiets en auto moeten voldoende voorzieningen zijn. 
Bij halte Westpolder wordt een autoparkeergarage gebouwd en komt een door firma Bicyclette 
bewaakte fietsenstalling. Ook is het plan om bij halte Rodenrijs een bewaakte fietsenstalling te 
plaatsen. De aanvraag voor subsidie ligt bij de Stadsregio. (Dhr Mebius vraagt of de bewaking een 
kwartier voor/na de eerste/laatste metro aanwezig kan zijn. De wethouder doet hierover geen 
uitspraak.) 
Simon wil proberen mee te liften op regionale projecten als Bleizo, om bijvoorbeeld een snelfietsroute 
Zoetermeer – Bleizo – Rodenrijs – Rotterdam op te zetten. 
Lansingerland zet zich in voor een veilige infrastructuur. Momenteel loopt er een inventarisatie van 
fietspaaltjes waarbij wordt bekeken welke er weg kunnen. Simon heeft het standpunt: geen paaltje, 
tenzij er een noodzaak is. Verder moeten de fietsroutes naar de scholen aan de Boterdorpseweg 
veiliger. Inmiddels is daartoe de fietstunnel bij de Zijde verbeterd en zal deze dit jaar in samenwerking 
met de schoolkinderen nog worden beschilderd. Ook dit jaar wordt vanaf de fietstunnel halverwege de 
Boterdorpseweg een fietspad op de Wilderszijde aangelegd richting scholen. 
Veiligheid heeft ook te maken met gedrag. In het donker fietsen zonder verlichting is levensgevaarlijk. 
Simon wil dit met strenge hand aanpakken door bijvoorbeeld bij scholen te gaan controleren. Daar kun 
je als je verlichting niet werkt deze laten repareren door een klusteam. Zo niet, dan mag je je fiets 
laten staan en gaan lopen. Word je zonder brandende verlichting betrapt, volgt direct een bekeuring 
en mag je de fiets alsnog laten staan. Een dergelijke actie kan ook bij de metrohaltes worden 
uitgevoerd. 
Het fietspad wordt tegenwoordig naast gewone fietsers ook gebruikt door mensen op een racefiets, E-
bike, bakfiets, ligfiets enz. De snelheidsverschillen zijn groot, evenals het gewicht. Dit levert 
ongewenste en gevaarlijke situaties op. Dhr. Mebius vraagt zich af of een bakfiets gezien z’n breedte 
wel op een fietspad mag rijden. Simon denkt ook in samenwerking met de Fietsersbond en 
fietsenhandelaren om een instructie op te zetten voor het berijden van een E-bike. Berijders ervan 
schatten hun snelheid vaak verkeerd in. 
 
Vragen? 
Winfried Kuiper: bestaat er een wettelijke keurmerk of kan er een komen voor fietsverlichting? 
=> Jan Caesar: nee, er bestaat geen wettelijk keurmerk. Via de politiek zou er wel een kunnen komen. 
(Op internet staat: wit of geel licht voor, en een rood licht achter. Er zijn verder geen normen aan de 
verlichting gesteld. Zie  
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-regels-voor-
fietsverlichting-en-reflectie-op-een-fiets.html) 
 
Winfried Kuiper: voorheen stond er op de Oudelandselaan een wegwijzer richting halte Westpolder. 
Kan die worden teruggeplaatst? 
=> Eric Korteland (ambtenaar B&O): zal dit bekijken. 
 
Winfried Kuiper: fietsers moeten op de Jacob Marislaan twee keer oversteken: nabij Het Baken en de 
Grooten Sloot. Kan het fietspad niet worden doorgetrokken? 
=> Eric Korteland (ambtenaar B&O): nee, de grasstrook is niet in eigendom van de gemeente. 
Bovendien is deze te smal. 
 
Winfried Kuiper: de kruising Lijsterlaan/Hoekeindseweg en de kruising Hoekeindseweg/Frans 
Halslaan zijn onoverzichtelijk. Kan dit worden verbeterd? 
=> Eric Korteland (ambtenaar B&O): Op deze kruisingen en het tussenliggende wegvlak zitten 
inderdaad onduidelijkheden en onwenselijkheden voor de weggebruiker, zoals voorrang, 
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oversteekpunten en vormgeving. De voorbereiding voor de herinrichting zal starten in 2017 (en 
uitvoering waarschijnlijk in 2018). 
 
Rienk van den Berg: op het Landscheidingsfietspad ter hoogte van de brandweerkazerne (nabij 
rotonde Raadhuislaan) zijn al verschillende keren scheuren gerepareerd, maar door de zware 
vrachtwagens voor de aanleg van het park en de woningen, ontstaan ze telkens weer. Is het niet 
goedkoper om een nieuwe asfaltlaag aan te brengen? 
=> Eric Korteland (ambtenaar B&O): kan hier niet direct een uitspraak over doen. Hij wijst erop om dit 
soort zaken te melden via het Meldpunt van de gemeente. 
 
Ad Janson: is de gemeente betrokken bij de reconstructie van de Hoekeindseweg (parallelweg) en 
dan met name de wegversmallingen? 
=> Eric Korteland (ambtenaar B&O): er is een e-mailwisseling tussen de provincie en Ton Evers 
(coördinator Fietsersbond in Bergschenhoek). De provincie zou e.e.a. toelichten en neemt daartoe 
contact op met Ton. 
 
De voorzitter bedankt Simon Fortuyn voor zijn presentatie. 

6 Suggesties en vragen van de aanwezigen 

Frits Vink: hoe staat de Fietsersbond tegenover de knip in de Noordeindseweg en Herenstraat. 
=> Ton van der Burg: de Fietsersbond wil een veilige fietsroute naar Zoetermeer. Door de afsluitingen 
is het doorgaande autoverkeer verdwenen en is de Noordeindeweg veiliger geworden. 
 
Johan Mebius: kunnen de tegels van het fietspad op de Planetenweg vervangen worden door asfalt of 
grote tegels? 
=> Ton van der Burg: vanwege de in de grond liggende kabels en buizen wordt geen asfalt toegepast 
en gezien de kosten zal de gemeente er niet toe overgaan om de huidige tegels te vervangen door 
grotere. 
 
Rienk van den Berg: waarom is het fietspad op de Laan van Koot (nog) niet aangesloten op de 
fietstunnel ten zuiden van de rotonde N471 en Marconisingel? 
=> Jan Caesar: zal ik bij de gemeente navragen. 
 
Jan van der Burg: waarom is de Fietsersbond tegen het afsluiten van het Berkels dijkje  voor fietsers? 
=> Ton van der Burg: we zijn tegen de afsluiting omdat er geen goede alternatieve fietsroute is. We 
zijn er ook op tegen dat de dijk in de toekomst zal worden gebruikt voor bevoorradingsverkeer. De dijk 
is daarvoor niet geschikt. 
 
Frits Vink: heeft de Fietsersbond een plan opgesteld voor hoe het fietsverkeer optimaal kan worden 
afgewikkeld? 
=> Jan Caesar: nee, er is geen eigen plan. De Fietsersbond is vertegenwoordigd in verschillende 
klankbordgroepen, waarin naar infrastructuur wordt gekeken. Wij letten daarbij specifiek op de 
fietsinfrastructuur. 

7 Sluiting 

Tegen 22:00 uur sluit Ton van der Burg de ledenvergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun 
aandacht en inbreng. 


