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Datum 04-02-2013 

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

Aanwezig 24 leden (inclusief het bestuur) 

Afgemeld dhrn J.C. Versteeg, P. Mazure, Willem van Pelt 

Verzendlijst Leden en kaderondersteuning 

 

1 Opening 
Om 20:00 uur opent voorzitter Ton van der Burg de ledenvergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in 
het bijzonder Rob Steenks en Frans Hoevers van de plaatselijke fietsspecialist die een presentatie zullen 
houden over de E-bike. 
Ton memoreert dat de afdeling in 2012 zelfstandig is geworden, maar dat we nog steeds goed samenwerken 
met de afdeling Rotterdam, waar we eerder een onderafdeling van waren. 
Het fietsen is tegenwoordig zo populair geworden, dat de fietsvoorzieningen achterblijven bij de toenemende 
hoeveelheid fietsen. Met name in de grote steden blijken de fietspaden veel te smal en het aantal 
fietsparkeervoorzieningen te weinig. De Landelijke Afdeling voert druk uit op de overheid om hier wat aan te 
doen. Gelukkig heeft Lansingerland er vorig jaar een aantal fietspaden bij gekregen, zoals die langs de 
N470/471. De opening hiervan vond plaats tijdens de 8 van Lansingerland. 
Het vervangen van de brug van de N209 over de Boterdorpseweg vordert gestaag en zal dit jaar gereed 
komen. De Fietsersbond wil aansluitend hierop Brommers Op de Rijbaan in geheel Lansingerland gelijktijdig 
invoeren. Rotterdam wil voor wat betreft de Grindweg hieraan meewerken. 
Er zijn nieuwe fietsparkeervoorzieningen geplaatst bij halte Westpolder. Indien nodig worden er rekken 
bijgeplaatst. De gemeente gaat handhaven op fout geparkeerd staande fietsen. 
Ton doet een oproep om actief te worden in de afdeling. Vele handen maken het werk licht, terwijl het werk nu 
bij een paar mensen terecht komt. Dus meldt u aan! 
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen nieuwe punten. 

2 Verslag vorige vergadering 
Er zijn geen vragen over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 

3 Jaarverslag 2012 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Ton van der Burg bedankt Jan Caesar voor het opstellen ervan. 

4 Presentatie E-bike door Rob Steenks 
Onze plaatselijke fietsspecialist Rob Steenks heeft met compagnon Frans Hoevers een E-bike in de zaal 
geplaatst. Een E-bike, en hij noemt het pedelecs, ondersteunt de fietser (of is het E-biker?) tot maximaal 25 
km/u. In Duitsland zijn er E-bikes die 45 km/u kunnen. De BOVAG is aan het lobbyen om deze ook in ons 
land toe te laten. Maar hoe zit het dan met helmplicht e.d.?  
Rob vertelt uitgebreid over de plaatsing van de motor: je hebt voorwiel (je wordt getrokken), achterwiel 
(onbalans doordat al het gewicht achterop ligt) en trapas aangedreven systemen. Elk heeft z’n eigen voor- en 
nadelen. Het vermogen van de motor bepaalt hoe hard je kunt. Daarin schuilt tevens het gevaar, want er zijn 
heel wat ouderen die de E-bike niet geheel onder controle kunnen houden. 
Ook de accu wordt uitgebreid behandeld. Het vermogen, de plaatsing op de bagagedrager of in het frame, en 
hoe lang je met een geladen accu kunt rijden zijn belangrijke punten. De sterkte van de accu bepaalt mede de 
actieradius van de E-bike. Een accu gaat grofweg 5 jaar mee. De garantieperiode is meestal maar 2 jaar. Je 
kunt eventueel garantie bijkopen. 
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Mensen vinden het bedieningspaneeltje midden op het stuur niet handig. Ze raken tijdens bediening ervan uit 
balans. Een E-bike weegt al gauw 22 tot 25 kilo. Je kunt op de trekhaak van een auto net twee E-bikes 
plaatsen. Samen is dat een gewicht van 2 x 25 kilo + 15 kilo van de drager, totaal 65 kilo. Een dergelijk 
gewicht mag op de meeste auto’s worden geplaatst. 
Bosch motoren blijken in de praktijk een hoop herrie te maken en als je bij het strand woont te kraken. Bosch 
schijnt dit probleem te hebben opgelost. 
Bij de aanschaf van een E-bike wordt bij de fietsspecialist een instructie gegeven. De BOVAG wil een cursus 
ontwikkelen. 
Na de presentatie bedankt Ton van der Burg Rob en Frans voor de tijd die ze voor ons hebben willen 
vrijmaken en geeft aan dat men altijd bij hun terecht kan voor meer informatie en advies. 

5 Pauze 
Tijdens de pauze ontstaan er overal groepjes pratende mensen en ook de E-bike krijgt ruime aandacht. 

6 Suggesties en vragen van de aanwezigen 
Marien in’t Veen: de aansluiting van fietspad op een weg is vaak niet vloeiend, omdat de weg bol ligt. Kan de 
Fietsersbond hier aandacht aan besteden? 
Antwoord voorzitter: Stuur ons wat foto’s, dan kunnen we het meenemen in het overleg met de gemeente.  
 
Piet van Winden: is er iets te doen aan de grote hopen paardenpoep op de fietspaden bijvoorbeeld door de 
mestzak verplicht te stellen? 
Antwoord Ton van der Burg: we zullen het aankaarten bij de gemeente. 
 
Ben Voorn: Het is onduidelijk of je op een rotonde voorrang hebt of niet. Kan dat landelijk goed worden 
ingevoerd? 
Antwoord: Jan Caesar vertelt hoe de voorrangsregels zijn. Binnen de bebouwde kom heeft de fietser 
voorrang, buiten de bebouwde kom de auto. De landelijke invoering laat te wensen over. De Landelijke 
Afdeling maakt zich hiervoor wel sterk. In Lansingerland is het inmiddels goed geregeld. 
 
Piet van Winden: is er een wettelijke maximale breedte voor een fiets? 
Antwoord: Jan Caesar (later opgezocht op internet) zie http://www.st-ab.nl/wettennr04/0352-
096_Reglement_verkeersregels_en_verkeerstekens_1990_(RVV_1990).htm 
Hoofdstuk II. Verkeersregels, § 1. Plaats op de weg, Artikel 5, 4. Bestuurders van fietsen op meer dan twee 
wielen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter en van fietsen met aanhangwagen die met 
inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter mogen de rijbaan gebruiken. 
Op http://auto-en-vervoer.infonu.nl/verkeer/78919-verkeer-lengte-voertuigen-en-aanhangwagens.html wordt 
gemeld dat fietsen niet breder mogen zijn dan 0,75 meter. (Noot: Ik haal dat niet uit de bepaling van het RVV.) 
 
Piet-Jan Roodenburg: is er iets te doen aan de oversteek over de Stationssingel? 
Antwoord Frits Vink (csie Ruimte): schetst de situatie van de het te bouwen winkelcentrum Westpolder-
Bolwerk. Er is gesproken over een fietsbrug over de Stationssingel. Die optie is helaas erg duur. 
 
Jaap Poot: het fietspad achter halte Westpolder was niet (goed) gestrooid. Kan dit worden gemeld? 
Antwoord Ton van der Burg: de Fietsersbond heeft een rapport over de gladheidsbestrijding in de gemeente 
opgesteld en aan de wethouder aangeboden. Hieraan is gevolg gegeven, maar er zullen altijd wel punten zijn 
die moeten worden bijgesteld. Zo willen wij dat de wallen sneeuw die bij het schuiven ontstaan niet een 
fietspad blokkeren.  
Aanvulling Jan Caesar: je kunt zelf altijd een melding hierover plaatsen op het meldpunt van de gemeente. 
Zie http://www.lansingerland.nl/internet/meldingen_41210/. Ik heb zelf de sneeuw op verschillende hellingen 
en in het winkelcentrum in Berkel gemeld. 
 
Hans van Rieven: stel een top-10 van knelpunten op. Daarmee kun je naar buiten treden. 
Antwoord Ton van der Burg: we zullen kijken hoe we dat gaan doen. 
 



  
 

Verslag van de Ledenvergadering Fietsersbond afdeling Lansingerland 
 

blad 3 (3) 

Bernhard Reith: maak het doorgeven van wijzigingen via de website van bijvoorbeeld een e-mailadres 
mogelijk. 
Aanvulling Jan Caesar: je kunt altijd een e-mail naar fbll.secretaris@gmail.com sturen en via de website is het 
altijd al mogelijk geweest wijzigingen door te geven. (Noot: ik heb deze mogelijkheid op 6 feb uitgebreid om 
direct een wijziging van een e-mailadres aan de afdelingssecretaris door te geven). Zie onze website onder 
Informatie => Lid worden / opzeggen / wijzigingen doorgeven. 
 
Rien vd Berg: brildragende fietsers hebben last van die felle led-verlichting. Zijn er hiervoor richtlijnen? 
Antwoord Jan Caesar: (later opgezocht op internet) in het RVV artikel 35a staat: De in artikel 35 bedoelde 
verlichting mag andere weggebruikers niet verblinden. Het licht mag niet knipperen. 
Er staat niets over helderheid vermeld. 
 
Rien vd Berg: je wordt verblind door de ZoRo-bus als je op het landscheidingsfietspad rijdt. Bovendien is de 
rand van het fietspad slechts gemarkeerd met witte stippen, waardoor deze slecht te zien is. 
Antwoord Ton van der Burg: we zullen dit meenemen in het overleg met de gemeente. 

7 Sluiting 
Om 22:15 uur sluit voorzitter Ton van der Burg de vergadering en bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun 
aanwezigheid en inbreng, en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje. 
 
 
 
 
 
  


