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Bestuurszaken 
Sander van Herwaarden is afgetreden als voorzitter van de afdeling Lansingerland. We zijn nu 
voorzitterloos. Wie zich geroepen voelt mag zich melden bij de secretaris. 
Wel zijn er dit jaar vijf leden van de afdeling actief geworden: Willem Bakker als coördinator in 
Bleiswijk, Johan de Boer coördinator Berkel, Edwin Vervaet coördinator Bergschenhoek en 
Publiciteit, Hans Sanders coördinator buiten- en recreatiegebieden en Rienk van den Berg verricht 
hand- en spandiensten. 

Ledenverloop 
Op 01-01-2019 had afdeling Lansingerland 137 leden en op 31-12-2019 130 leden. Het 
ledenaantal is in 2019 netto met 7 leden afgenomen: we mochten 4 nieuwe leden verwelkomen, 
betreurden 11 opzeggingen. 
Het aantal leden is al jarenlang dalende, een trend die jammer genoeg ook landelijk geldt. 

Werving nieuwe leden 
Het werven van nieuwe leden is een landelijk probleem en geldt niet alleen voor de Fietsersbond, 
maar ook voor verenigingen, politieke partijen enz. Landelijk probeert men mensen te betrekken bij 
(kortlopende) projecten van de Fietsersbond en mensen te vragen voor hun specifieke kennis in 
plaats van ze te enthousiasmeren voor een bestuurlijke functie. Het bereiken van jongeren is al 
helemaal een probleem. 

Ledenvergadering 2019 
De jaarlijkse ledenvergadering van afdeling Lansingerland vond op 4 februari 2019 plaats in 
gebouw Rehoboth in Berkel-Centrum. Slechts 7 (!) leden hadden de moeite genomen de 
vergadering bij te wonen. Daarnaast hadden zich 6 leden afgemeld. 
Sander van Herwaarden kondigde aan per direct zijn functie als voorzitter neer te leggen. Reden 
daarvoor is veranderde werkomstandigheden, waardoor hij onvoldoende tijd heeft het 
voorzitterschap goed in te vullen. Wij zoeken een nieuwe voorzitter. 
Hans Sanders zat de vergadering voor, maar stelt zich niet beschikbaar als voorzitter. De 
aanwezige leden discussieerden over hoe het verder moet met de afdeling. De gemeente 
waardeert het werk van de Fietsersbond. Het aantal leden neemt gestaag af. Jongeren binden zich 
niet. Weinig leden zijn actief; voor de afdeling Lansingerland nu slechts één. 
Oproep aan de leden om op incidentele basis een activiteit voor de Fietsersbond te verrichten. 
De Fietsersbond moet bekender en zichtbaarder worden door het plaatsen van stukjes in de 
plaatselijke kranten en via social media als Facebook, en het informeren van de 
gemeenteraadsleden over het werk van de Fietsersbond. 

Christen Unie noemt het werk van de Fietsersbond 'Waardevol' 
Voorafgaand aan de ledenvergadering 4 februari j.l. sprak Jurjen Dieleman namens de Christen 
Unie zijn waardering uit voor het werk dat de Fietsersbond afdeling Lansingerland al jarenlang 
verricht. Hij roemde de inzet en de bereikte resultaten zoals de verlichting langs het 
Landscheidingsfietspad en de geplande verbeteringen aan de rotondes op de Klapwijkseweg en 
Boterdorpseweg. Daarna overhandigde hij de secretaris een blauwe badge met de tekst 
‘Waardevol’. 
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Fietsvisie 2040 aan wethouder Simon Fortuyn aangeboden 
De Fietsersbond heeft een droom, waarmee een stip op de horizon is gezet ten aanzien van 
mobiliteit. Deze droom is vastgelegd in Fietsvisie 2040. 
In 2040 is de leefbaarheid in Nederland toegenomen. Meer dan 50% van alle verplaatsingen 
binnen de bebouwde kom vindt plaats per fiets, of beter gezegd door een voertuig uit de 
Fietsfamilie, een door spierkracht aangedreven voertuig, geschikt voor personen en vracht. Hiertoe 
is de infrastructuur drastisch aangepast. 
Deze droom is niet te realiseren zonder de politiek erbij te betrekken. Zo gezegd, zo gedaan. 
Woensdag 3 juli heeft afdeling Lansingerland na de droom te hebben toegelicht onder toeziend 
oog van de pers de Fietsvisie 2040 overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Simon Fortuyn. 
Daarbij is hem gevraagd stappen te zetten om deze droom te realiseren, niet alleen voor ons, 
maar ook voor de komende generaties. 

Rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg 
13 maart hield de gemeente een voorlichtingsavond over de rotondes Klapwijkseweg en 
Boterdorpseweg. Omdat de Fietsersbond bij de onderzoeken en aanpassingsvoorstellen van de 
rotondes betrokken is geweest, heeft de gemeente gevraagd om op de avond te assisteren. 
In het vierde kwartaal zijn vier van de zeven rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg 
veiliger gemaakt door fiets- en voetoversteken op plateaus, over een enkele rijbaan en verder van 
de rotonde af te leggen. Waar nodig zijn de bebording, belijning en verlichting aangepast. Al met al 
een forse verbetering. Op de rotonde Randweg-West is de fietsoversteek over de Boterdorpseweg 
verwijderd. Scholieren zijn nu gedwongen om van de tunneltjes gebruik te maken. Hiermee ging 
een lang gekoesterde wens van de Fietsersbond in vervulling. Dit jaar zijn de rotondes 
Oostmeerlaan, Oudelandselaan, Randweg-West en Zuiderparklaan aangepakt, volgend jaar staan 
de overige drie rotondes gepland. 

Verlichting langs fietspaden 
Ook het laatste stukje van het Landscheidingsfietspad vanaf de Wildersekade naar halte Rodenrijs 
dat op Rotterdamse grond ligt is dit jaar van verlichting voorzien. 

Fietsverlichtingscontrole 2019 
Op 21 januari vond bij halte Westpolder de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole plaats. Het was met 
min 6 en een gure wind knap koud, maar er was een volledige maansverduistering te bewonderen. 
Er werden 293 fietsen geteld, waarvan 224 deugdelijke verlichting voerden. Bij 16 fietsen brandde 
het voorlicht niet en bij 36 mankeerde er iets aan het achterlicht, terwijl 17 fietsen geheel onverlicht 
waren. Dat zijn totaal 69 fietsen waarbij iets loos was met de verlichting, ofwel 23,5% van het 
aantal getelde fietsen. De 16 brommers die voorbij kwamen, waren alle deugdelijk verlicht. 
Vergeet de alom gehoorde uitsprak, dat de jeugd altijd zonder licht rijdt, want in de meeste 
gevallen was het een meerderjarige die zonder verlichting reed. 
Op dezelfde ochtend werd ook bij de rotonde Raadhuislaan gecontroleerd. Daar werden 19 
bekeuringen uitgeschreven. 

Herinrichting omgeving halte Rodenrijs 
De Fietsersbond is betrokken bij het ontwerp voor herinrichting van de omgeving van Halte 
Rodenrijs. Op 25 september zijn de plannen door de gemeente aan geïnteresseerden 
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gepresenteerd. Diverse verbeterpunten die de Fietsersbond heeft ingebracht zijn overgenomen. 

Fietstocht door de Groenzoom 
Op de zonnige dinsdagavond van 2 juli staan bij halte Westpolder elf leden en belangstellenden te 
trappelen om de door Hans Sanders, actief lid bij de afdeling en tevens voorzitter van Natuur- en 
vogelwacht Rotta, uitgezette fietsroute te rijden. De mensen kwamen op plekken die ze nog nooit 
hadden gezien, en genoten van de schitterende natuur en ondergaande zon. 

Veiligheidsmiddag 11-05-2019 
Er kwamen heel wat Lansingerlanders naar de Veiligheidsmiddag op zaterdag 11 mei die door de 
gemeente was georganiseerd. De zon scheen, maar er stond een forse bries. De Fietsersbond 
was bij de kraam van Buurttoezicht aangeschoven. Deze kraam trok met beveiligingscamera’s en 
met het gratis graveren van fietsen de aandacht van het publiek. Maar zo spectaculair als de 
demonstraties van de brandweer konden wij het niet maken. 

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. 
In 2019 zijn 10 meldingen ingediend, waarvan er inmiddels 2 zijn opgelost. 
Ook zijn er 24 problemen opgelost en 2 afgehandeld die in voorgaande jaren gemeld zijn. 
Er staan nu nog 6 meldingen in status In Behandeling, 7 in status Ingediend, 27 in status 
Schouwen, 5 in status Wachtstand. Dit zijn totaal zijn 45 meldingen. 

Werk- en klanbordgroepen 
De Fietsersbond heeft zitting in diverse werk- en klankbordgroepen: 

• Verkeersvisie Rottemeren 

• Verlenging A16 

• Omgevingsvisie 

• Herinrichting omgeving halte Rodenrijs 

• (On)veiligheid N209 

• ROV 


