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Bestuurszaken 
De functie van voorzitter was verkiesbaar. Ton van der Burg is zonder tegenkandidaten opnieuw 
voor een periode van 3 jaar (tot 2018) benoemd. 

Ledenverloop 
Op 01-01-2016 had afdeling 155 leden en op 31 december 2016 had de afdeling 151 leden. Het 
ledenaantal is in 2016 netto met 4 leden afgenomen: 4 nieuwe leden, 9 opzeggingen en 1 lid 
ingekomen van een andere afdeling. 

Ledenvergadering 2016 
Door verkeerskundigen Eric Korteland en Marloes van der Poel van het Team Verkeer bij de 
afdeling Beheer en Onderhoud is een presentatie gegeven over fietsveiligheid. Het ministerie van 
I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer 
de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) 
fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. De gemeenten zijn in het kader hiervan verplicht een 
nota Fiets Veilig, ofwel een fietsveiligheidsplan, op te stellen. In de nota Fiets Veilig van 
Lansingerland is o.a. de problematiek op de oude lintwegen, parallelwegen en rotondes 
opgenomen. Eric gaat in op deze problematiek en geeft de (on)mogelijkheden om het autoverkeer 
af te remmen of te beperken. 
Marloes behandelt de problemen op de rotondes van de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg en 
gedrag van verkeersdeelnemers. 

Fietsverlichtingscontroles 
Op 12 januari heeft de Fietsersbond samen met wethouder Simon Fortuyn, twee BOA’s en een 
verkeersambtenaar een fietsverlichtingscontrole gehouden bij de scholen aan de Zijde. Zo’n 10 tot 
15 procent van de scholieren én volwassenen(!) reden met gebrekkige of zonder verlichting. Zij 
kregen dit keer een gele kaart met de uitleg, waarom het voeren van goede verlichting noodzaak 
is. Een week later vond de actie opnieuw plaats, maar nu met drie agenten erbij. Overtreders 
gingen zoals hun een week eerder was gezegd, zonder pardon op de bon. 
Eenzelfde actie werd op 30 november en 1 en 8 december uitgevoerd in Bleiswijk en bij station 
Rodenrijs. Op 30 november en 1 december kregen fietsers zonder of met gebrekkige verlichting 
van de Fietsersbond een folder met de regels en de mededeling dat kleine reparaties aan de 
fietsverlichting gratis door fietsenhandelaar Hans van Straalen in Bleiswijk en Biesieklette in 
Rodenrijs worden uitgevoerd. Op 8 december controleerde de politie en deelde 30 bekeuringen uit 
in Rodenrijs en ongeveer 10 in Bleiswijk. Ook nu lag het aantal overtreders rond 10 procent in 
Bleiswijk (de scholen hadden de actie omarmd en leerlingen gemaand hun verlichting na te laten 
kijken) en 15 procent bij halte Rodenrijs. 

Bewaakte fietsenstalling bij halte Westpolder 
Jarenlang heeft de Fietsersbond er bij de gemeente en RET op aangedrongen. Vanaf begin april is 
de overkapte fietsenstalling bij halte Westpolder aan de zijde richting Rotterdam bewaakt. We zijn 
blij, dat u uw stalen ros, maar ook uw scooter of motor, VEILIG en GRATIS kunt stallen. Ook is aan 
elektrische fietsen gedacht, want er is een oplaadpunt dat u gratis kunt gebruiken. De stalling 
wordt geëxploiteerd door stichting Biesieklette. Deze stichting begeleidt mensen met een uitkering 
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naar een vaste betaalde baan. 

Nieuwe fietspaden 
Fietspad Wilderszijde 
Op de Wilderszijde is een nieuw fietspad aangelegd tussen de fietstunnel halverwege de 
Boterdorpseweg en de rotonde bij de scholen. Met een vertraging van een half jaar is het fietspad 
op 20 mei geopend. De schoolgaande jeugd uit Bergschenhoek hoeft nu niet meer de rotonde over 
te fietsen. 

Paaltjes en obstakels 
In 2016 zijn veel metalen fietspaaltjes, of beter gezegd: autoweerpaaltjes, vervangen door een 
voor fietsers botsvriendelijke flexibele ronde roodwitte paal met inleidende witte ribbelmarkering. 
Op de Bonfut komt er een obstakel bij, namelijk een poller die door de bewoners kan worden 
bediend. De Fietsersbond heeft tegen dit obstakel geen bezwaar, want nu kunnen de kinderen 
veiliger naar de scholen in Rotterdam fietsen omdat het doorgaande autoverkeer van de Bonfut en 
Wildersekade wordt geweerd. 

Mobiliteitsplan 
Op 11 februari was er in het gemeentehuis een hoorzitting over het Mobiliteitsplan. Er waren vele 
insprekers en duidelijk werd dat er veel verschillende en tegenstrijdige belangen zijn. De een wil de 
afsluiting van de Noordeindseweg opheffen, terwijl de ander de huidige situatie wil handhaven. 
Men ervaart de Planetenweg en Oostersingel als gevaarlijk en wil 30km/u instellen en veiliger 
fietsoversteken. Doortrekken van het Berkelsdijkje naar de Boterdorpseweg is een mogelijkheid 
om het verkeer in het centrum beter af te wikkelen, maar er wordt gevreesd voor een aantrekkende 
werking waardoor er nog meer verkeer over de Planetenweg en Oostersingel zal gaan rijden. Het 
idee van goede bewegwijzering naar Berkel-Centrum, de sportvelden en voor doorgaand verkeer 
werd door veel partijen omarmd. Onze voorzitter gaf aan, dat de Fietsersbond voorstander is om 
van het Berkelsdijkje een fietsroute te maken en auto’s te weren. Het Berkelsdijkje is namelijk de 
ontbrekende schakel in het Landscheidingsfietspad/Lansingpad dat loopt van Halte Rodenrijs naar 
Zoetermeer. Ook is de Fietsersbond tegen het weer mogelijk maken van doorgaand verkeer op de 
Noordeindseweg. Het is nu een stuk veiliger. 

Tracébesluit A16 
In september zijn verschillende inloopbijeenkomsten gehouden, waarin het tracébesluit is 
toegelicht. Voor de fietsers van Lansingerland zijn goede fietspaden rond de nieuwe weg van groot 
belang. Aan de kant van het vliegveld komt een fietspad dat tevens als weg voor hulpdiensten 
wordt ingericht. Er wordt een nieuwe fietstunnel parallel aan de N471 onder de nieuwe A16 
aangelegd, iets verder dan de huidige tunnel die vervalt. De fietstunnel onder de N471 blijft 
gehandhaafd. Halverwege tussen de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan komt een breed ecoduct 
met fietspad. De Wildersekade en Ankie Verbeek-Ohrlaan worden verbonden door een fietsbrug. 
Dat wordt een hele klim, want die gaat over de A16 heen. Er zijn onderhandelingen gaande tussen 
Rotterdam en Lansingerland om van de aan te leggen weg voor het onderhoud van o.a. de 
geluidsschermen aan de zuidzijde tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Bergweg een fietspad 
te maken. Ook wordt ingezet om halverwege een fietstunnel aan te leggen naar de 
Schiebroekseweg om zodoende het Polderpad te laten doorlopen. 
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Melden helpt! 
De Fietsersbond meldt jaarlijks vele problemen bij de gemeente. De meeste hiervan zijn klein van 
aard, zoals ontbrekende, verkeerde of verdraaide bebording, verzakte tegels, uitgroeiende 
boomwortels en niet brandende lantaarnpalen. 
Door het jarenlang intensief samenwerken met de gemeente zijn de echt grote problemen 
opgelost. Dat wil niet zeggen, dat we op onze lauweren kunnen rusten. Een van de punten is nog 
de aanleg van verlichting op het Landscheidingsfietspad. De politiek in Lansingerland praat 
hierover. De Fietsersbond heeft een melding over de verlichting bij Rotterdam ingediend voor het 
traject tussen de Wildersekade en station Rodenrijs. 
In 2016 zijn 32 meldingen ingediend, waarvan er 20 zijn opgelost of afgemeld, 1 verworpen en 11 
nog in behandeling zijn. 
Ook zijn er 10 problemen die gemeld zijn in voorgaande jaren opgelost. 

Projectgroepen 
De Fietsersbond is betrokken bij verschillende project- en klankbordgroepen: 

• Bleizo 

• Fietsveiligheidsplan 


