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Van de voorzitter 
Op het moment van schrijven wordt in Sydney het grootse vuurwerk ontstoken, waarmee het 
nieuwe jaar kleurrijk en knallend wordt ingeluid. Voor mij is het nog de laatste dag van 2017 
en dit is tevens de laatste nieuwsbrief die ik schrijf. Op de ledenvergadering van 5 februari 
2018 zal een nieuwe voorzitter worden voorgedragen in de persoon van Sander van 
Herwaarden. Sander behoort tot pioniers van de Fietsersbond en voordat hij in Berkel kwam 
wonen is hij jarenlang bestuurslid geweest bij de afdeling Rotterdam. Sander fietst veel in 
Lansingerland en voelt zich geroepen om het stokje van mij over te nemen, mits de leden 
daarmee kunnen instemmen. Ik beveel hem aan. 
Ruim zeven jaar ben ik uw voorzitter en ik kan mij herinneren dat bij mijn aantreden aan mij 
werd gevraagd of ik wist hoe een fiets in elkaar zit en of ik wel eens fietste. Ze moesten mij 
maar in de gaten houden, was mijn reactie. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat ik in 
gespreid bedje kwam want mijn voorganger Piet Mazure samen met Jan Caesar hadden 
natuurlijk al heel veel werk verricht. Ik ben daarom van mening dat het mede aan hun 
inbreng te danken is dat Lansingerland nu over een prachtig fietsnetwerk beschikt. 
Ik kan terugkijken op een goede verstandhouding met de Gemeente Lansingerland, met 
name met de wethouders die ik ben tegen gekomen. Henk de Paepe die natuurlijk wist hoe 
de gemeente politiek in elkaar zat, want van gemeentesecretaris werd hij in 2010 wethouder 
en mijn eerste ontmoeting was tijdens de ledenvergadering van oktober 2010 waarin ik 
voorzitter werd. Henk was bedachtzaam en wist je toch altijd op je eigen verantwoordelijk-
heid te wijzen. Mede dank zij hem werd de samenwerking met het ambtelijke apparaat 
verbeterd tot een optimale samenwerking. De Fietsersbond werd een volwaardige gespreks-
partner en betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, wegomleidingen en infrastructuur. In zijn 
afscheidstoespraak van het college memoreerde Henk de Fietsersbond vooral in de persoon 
van mijn voorganger Piet Mazure met wie hij wekelijks contact had.  
Simon Fortuyn heeft de portefeuille van Henk overgenomen. Direct na zijn aantreden heeft 
Simon ons uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hierin hebben wij aangegeven wat 
de Fietsersbond voor Lansingerland heeft betekent en in de toekomst kan betekenen. Simon 
heeft aangegeven dat hij maatschappelijke deelneming essentieel vindt. Hij is een man van: 
zeg wat je doet en doe wat je zegt. Simon is natuurlijk een heel andere persoon, maar ook 
met hem heb ik heel goed samengewerkt.  
Mijn dank gaat ook uit naar Eric Korteland en Marloes van der Poel van de afdeling Beheer 
en Onderhoud van de gemeente voor de wijze waarop ik (wij) met hen hebben 
samengewerkt.  
Eerder maakte ik al gewag van het feit dat de Fietsersbond dreigt ten onder te gaan aan 
haar eigen succes. In de afgelopen periode is het fietsgebruik enorm toegenomen en dat 
brengt andere problemen met zich mee. Ik denk daarbij o.a. aan de ruimte op de fietspaden 
en (fiets)parkeerproblemen in de (winkel)centra en bij de spoor- en metrostations. Als ik aan 
de fietspaden denk, vraag ik in eerste instantie om gebruik te maken van een gezond 
verstand en respect, normen en waarden in acht te nemen. In zijn kersttoespraak wees de 
koning op het gevaar van een ik-maatschappij en pleitte sterk voor een wij-maatschappij. Ik 
kan daar volledig achter staan. 
Wij moeten de regelgeving tot het noodzakelijke beperken en proberen tot een uniforme 
regelgeving te komen voor heel Nederland. Binnen de bebouwde kom alleen fietsen op de 
fietspaden en brommers op de rijweg. De fietser heeft in de bebouwde kom altijd voorrang 
op een rotonde. 
Ik zie jullie graag op de Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2018 waarin jullie de 
gelegenheid krijgen de politieke partijen aan de tand te voelen over verkeer, toegespitst op 
fietsverkeer. Dit met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Ik 
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adviseer je de verkeersparagraaf van de partijprogramma’s door te lezen. Deze staan op de 
website van iedere politieke partij. 
Rest mij jullie dank te willen zeggen voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wens alle leden 
van de Fietsersbond een goed (fiets)jaar 2018 toe in gezondheid en voorspoed. 
Ton van der Burg 

Jaarlijkse Ledenvergadering op 5 feb 2018 
De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland zal op 5 februari 2018 worden 
gehouden in gebouw Rehoboth aan de Wilhelminastraat in Berkel-Centrum. De zaal is open 
om 19:30 uur, de vergadering begint om 20:00 uur en zal uiterlijk 22:30 uur eindigen. 
Ton van der Burg heeft aangegeven tijdens de ledenvergadering af te treden als voorzitter. U 
kunt zich kandidaat stellen door een e-mail aan mij (fbll.secretaris@gmail.com) te sturen. 
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in zicht hebben wij de politieke partijen 
uitgenodigd om hun visie te geven op het verkeersbeleid (gericht op de fiets). 
Ik hoop op een hoge opkomst. 
Jan Caesar 

Fietsverlichtingsactie 2017 
De maandagochtend van 4 december stond de Fietsersbond bij halte Westpolder te turven 
en fietsers die zonder of met gebrekkige verlichting reden, daarop aan te spreken. Bij 65 
fietsers van de 287 (= 23%) mankeerde iets aan de verlichting, en dat was zeker niet alleen 
jeugd! 23% is een aanmerkelijk hogere score dan we eerdere jaren constateerden bij halte 
Rodenrijs, en de scholen aan de Zijde en in Bleiswijk, waar het 10 tot 15% was.  
Op een uitermate gure donderdagochtend 7 december en onder het toeziend oog van 
wethouder Simon Fortuyn deelden BOA’s bekeuringen uit aan fietsers waarbij de verlichting 
niet in orde was. Jong, oud, man, vrouw, het waren er ruim 40. Dat is meer dan 20% van de 
totaal 206 getelde fietsers. Inmiddels kennen de mannen de smoezen: de batterij is net op, 
het lampje in de haast vergeten aan te doen, het lampje is gisteren gestolen of van de fiets 
gevallen. Je moet het maar verzinnen. Zonde van de 55 Euro (jeugdigen half tarief), te meer 
de mensen een paar dagen tevoren door de Fietsersbond waren gewaarschuwd dat deze 
controle gehouden zou worden. Maar ook dom, want rijden zonder deugdelijke verlichting is 
levensgevaarlijk. Een automobilist ziet je zo over het hoofd. 
Om 8:10 uur werd in overleg met de ook aanwezige verkeerskundigen de controleactie 
gestaakt omdat het iets lichter werd, hoewel het nog te donker was om zonder licht goed 
gezien te kunnen worden. Vele fietsers reden toen al zonder verlichting. 
Gezien de vele overtreders wordt in januari bij halte Westpolder opnieuw gecontroleerd. 
Op maandagochtend 8 januari hield de politie een fietsverlichtingscontrole op Klapwijkseweg 
/Oudelandselaan. Zeven fietsers kregen een bekeuring. 
Jan Caesar 

Nieuws uit Bleiswijk 
De Anthuriumweg tussen Bleiswijk en Berkel is na een lange tijd afgesloten te zijn geweest 
weer opengesteld voor alle verkeer. De opknapbeurt is zeker geslaagd. Met aan beide 
kanten een belijnde (fiets)strook is het voor het autoverkeer nu duidelijk dat er fietsers 
aanwezig kunnen zijn. 
De fiets zal de laatste dagen van december misschien niet veel gebruikt zijn met het donkere 
en natte weer. Als het even droog is doe ik alles op de fiets. Goede kleding aan en je fiets 
wat meer schoonmaken. Dan ben je toch even lekker bezig. 
Het is de eerste maand van het jaar nog lang donker. Houd daar rekening mee. Zorg voor 
goede fietsverlichting op uw eigen fiets en controleer a.u.b. ook de verlichting van de fiets 
van uw kinderen. 
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Ad Janson 

Intentieovereenkomst nieuw fietspad Rotte - Bentwoud ondertekend  
(Overgenomen uit de Gemeentenieuwsbrief 27-12-2017) 
De colleges van de gemeenten Lansingerland en Zuidplas en het Recreatieschap 
Rottemeren hebben het plan gezamenlijk een tweezijdig fietspad aan te leggen tussen de 
Rotte en het Bentwoud. Het gaat om het Verlengde Molengangenpad dat moet gaan 
aansluiten op het Bentwoudpad. Na de aanleg kunnen recreanten vanaf de Rottemeren naar 
de Zoetermeerse plassen, de Noord Aa, en de Reeuwijkse Plassen fietsen. Hiervoor 
ondertekenden de drie partijen op woensdag 20 december een intentieovereenkomst. 
Jan Caesar 

Meer (fiets)parkeerplekken bij halte Rodenrijs 
De Randstadrail is een populair vervoermiddel gebleken. Omwonenden weten daarvan mee 
te praten, want die ervaren de overlast van geparkeerde auto’s. Om deze overlast terug te 
dringen wil de gemeente 142 extra autoparkeerplaatsen aanleggen. Bovendien is er aan de 
fietser gedacht: er komt een fietsparkeerplaats voor 250 fietsen en een overdekte, bewaakte 
fietsenstalling. Hiermee zou een lang gekoesterde wens van de Fietsersbond in vervulling 
gaan. 
We moeten nog wel even geduld hebben, want het definitieve ontwerp is gepland in het 
najaar van 2018 en de werkzaamheden zullen in 2019 starten. 
Jan Caesar 

Fietsoversteken Oostersingel en Planetenweg uit de voorrang 
In Fietsflits 2017-3 heeft u kunnen lezen, dat Commissie Ruimte heeft ingestemd met 
maatregelen om de veiligheid op de voetgangers- en fietsoversteken te verhogen. 
In november zijn de fietsoversteken bij de Landscheiding, het Offenbachplantsoen en de 
Edelsteenweg uit de voorrang gehaald. Vooral de fietsoversteek bij de Landscheiding werd, 
zo direct na de rotonde, als gevaarlijk ervaren. Om de snelheid van (brom)fietsers komend 
vanaf de Landscheiding af te remmen zijn er drempels (twee golven) aangebracht. Let goed 
op, dat u niet gelanceerd wordt. 

     
Op 1 december, zo las ik in de Heraut, is het eerste slachtoffer gevallen. Gelukkig slechts 
licht gewond. Hoewel goed met borden is aangegeven, dat de voorrangssituatie is gewijzigd, 
moeten de mensen er toch aan wennen. 
Jan Caesar 
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Melden helpt! 
In 2017 zijn 28 meldingen ingediend, waarvan er 9 zijn opgelost, 4 afgemeld en 15 nog in 
behandeling zijn. Ook zijn er 10 problemen opgelost, 1 verworpen en 1 afgehandeld die in 
voorgaande jaren gemeld zijn. 
U kunt zelf ook melding doen van gebreken die u op fietspaden tegenkomt, want Melden 
helpt! Denk hierbij aan gaten in het wegdek, uitstekende putdeksels, noem maar op … 
U kunt zelf ook meldingen doorgeven op:  
http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/melding-doorgeven_43235/ 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Op een enkele gure dag en wat sneeuw na is het nog geen winter geweest. Dat heeft zijn 
weerslag op de natuur. De narcissen aan de Vogelweg zijn er door het (warme) weer vroeg 
bij. Wat me opvalt, is dat er veel minder merels zijn. Ze zijn vorig jaar door het usutuvirus 
massaal gestorven. Nu moeten we genoegen nemen met een enkele koolmees en een 
verdwaald winterkoninkje. 
Jan Caesar 

Algemene informatie 

De Fietsersbond 
De Fietsersbond komt op voor de belangen van de fietser d.w.z. comfortabele en snelle 
fietsroutes, meer en betere stallingen, aanpak van fietsdiefstal en grotere verkeersveiligheid 
voor fietsers.  
Het landelijk bureau is gevestigd in Utrecht (https://www.fietsersbond.nl/) en er zijn ongeveer 
150 lokale afdelingen. Zo ook in Lansingerland 
(https://lansingerland.fietsersbond.nl/). Op onze website vindt u actuele 
informatie over bestaande en nieuwe fietspaden in onze omgeving, de 
verkeersregels, fietsroutes in de buurt, de agenda en nog veel meer.  
De QR-code hiernaast schakelt met behulp van uw smartphone direct 
naar onze website.  

Toezending van De Fietsflits 
Leden van de Fietsersbond in Lansingerland krijgen De Fietsflits 
automatisch toegestuurd. Dat gebeurt het liefst per e-mail. U bespaart ons veel werk en 
kosten door uw e-mailadres op fbll.secretaris@gmail.com aan ons door te geven. Vergeet u 
niet om (e-mail)adreswijzigingen te melden? Dat kan via de website, menukeuze Informatie > 
Lid worden / opzeggen / wijzigingen doorgeven. 
Ook geïnteresseerden kunnen De Fietsflits gratis via e-mail ontvangen door zich aan te 
melden op onze website, menukeuze Afdeling > Afdelingsblad. 

Redactie 
Jan Caesar (fbll.redactie@gmail.com) 


