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Van de voorzitter 
Het is zomer en we genieten van het mooie weer. Weliswaar afgewisseld door regen, maar 
dat is goed voor het gewas. Het weer nodigt uit om op de fiets te stappen, voor een 
boodschap, voor een bezoek of voor woon-werkverkeer.  
Vanaf mei jl. ben ik voorzitter van de Fietsersbond afdeling Lansingerland. Tot voor kort 
fietste ik elke dag van Berkel naar Rotterdam, waar ik werkte. Met m’n e-bike was 32 km 
heen en terug prima te doen. Voor de zekerheid had ik wel altijd een regenpak in de fietstas. 
Bijna tien jaar heb ik die rit gefietst, maar ik probeerde elke keer een andere route, 
bijvoorbeeld via Zestienhoven, via Schiebroek of via Hillegersberg. Zo leer je Rotterdam-
Noord en zijn omgeving wel kennen. 
Nu ik met pensioen ben, is de dagelijkse rit op de fiets uit mijn dagritme. Maar er zijn genoeg 
redenen om de fiets te pakken. Ook als de avond nog een aangename temperatuur heeft, is 
een ommetje op de fiets heerlijk. De Fietsersbond geeft allerlei tips voor leuke fietstochtjes. 
Ik hoop met veel plezier de komende jaren voorzitter te zijn van Fietsersbond, afdeling 
Lansingerland. In de eerste paar maanden was het vooral kennismaken met allerlei mensen 
en het lezen van veel stukken. Zo heb ik mij verdiept in wat de Fietsersbond betekent in 
Lansingerland. En dat er in Lansingerland veel te doen is, is me ondertussen wel duidelijk 
geworden. 
De Fietsersbond wil meer medestanders, meer leden en meer vrijwilligers om nog efficiënter 
voor fietsers aan de slag te gaan. Dat is hard nodig, want door de drukte op het fietspad, 
beperkt onderhoud en allerlei hinder waar fietsers last van hebben, verliezen wij ons gevoel 
van fietsvrijheid. We willen onze positie als Fietsland nummer één, waar je veilig en 
comfortabel kan fietsen, niet verliezen. 
Joke van der Heijden 

Nieuwe voorzitter voor de afdeling 
Na een paar jaar voorzitterloos te zijn geweest, heeft afdeling Lansingerland van de 
Fietsersbond een nieuwe voorzitter! Haar is naam Joke van der Heijden. 
Joke is sinds kort gepensioneerd, woont in Berkel en fietst veel. 
Ze is o.a. sectorhoofd poliklinieken van het EMC geweest en heeft bestuursfuncties gehad.  
Joke zal zich de komende maanden inwerken in haar nieuwe functie. 
Wij heten Joke van harte welkom. 
Jan Caesar 

Vorderingen rond halte Rodenrijs 
Je moet er even doorheen kijken, maar de contouren van het buseiland zijn al zichtbaar. De 
bussen zullen hieraan halteren, de reizigers kunnen er droog op de bus wachten en de 
chauffeurs kunnen in een rustruimte even pauzeren. 
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Aan de andere zijde van het station is een strook vrijgemaakt voor de nieuwe fietsenstalling 
en is men bezig met de autoparkeerplaatsen. Nog even geduld en dan kunnen de fietsen en 
auto’s weer netjes geparkeerd worden. 
Jan Caesar 

Meer fietsslachtoffers in 2020 
Overgenomen van VerkeersNet 14-04-2021 

In 2020 waren er minder verkeersdoden te betreuren dan in de jaren ervoor, maar het aantal 
dodelijke fietsslachtoffers was volgens cijfers van het CBS in de afgelopen 25 jaar niet zo 
hoog. Er kwamen namelijk 229 fietsers om in het verkeer, waarvan een derde op een e-bike 
reed. In totaal kwamen 610 verkeersdeelnemers om, 51 minder dan in 2019. Bijna driekwart 
(= 453) van de verkeersdoden is man en de helft van alle slachtoffers is ouder dan 60 jaar. 
Ook het aantal ernstig verkeersgewonden is toegenomen, vorig jaar tot 21.400 mensen. 
Hiervan is 66% fietser. Opvallend daarbij is dat er in 8 van de 10 gevallen geen 
motorvoertuig bij betrokken is. 
De infrastructuur moet veiliger worden ingericht en meer handhaven, aldus SWOV. De te 
nemen maatregelen moeten vooral gericht zijn op fietsers, scootmobielberijders, ouderen en 
erftoegangswegen. 
Om de ambitie van de minister Cora van Nieuwenhuizen namelijk ‘Nul verkeersslachtoffers in 
2050’ te bereiken, is nog een lange weg te gaan. 
Zie: https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/35969/doel-aantal-verkeersdoden-en-
slachtoffers-in-2020-niet-gehaald/ 

Nieuwe fiets- en voetgangersoversteek over Gemeentewerf 
Op voorstel van de Fietsersbond is ter hoogte van de voormalige ING-vestiging een nieuwe 
fiets- en voetgangersoversteek over de Gemeentewerf aangelegd. Fietsers en voetgangers 
moesten zich met gevaar voor eigen leven oversteken en tussen een wirwar van parkerende 
en wegrijdende auto’s op de parkeerplaats een weg banen. Nu kan de fietser veilig (in de 
voorrang) oversteken en rechtstreeks naar de winkels fietsen.  

   
Verder is de zebra bij de kruising met de Westersingel verwijderd, waardoor auto’s 
ongehinderd kunnen doorrijden. Tenminste dat is de bedoeling. Je zult altijd mensen 
houden, die daar toch blijven oversteken. 
Ook is de schuine fietsoversteek beter zichtbaar gemaakt. De Fietsersbond had deze 
oversteek liever laten vervallen – veel mensen vinden het een gevaarlijke oversteek – en het 
fietspad langs AH doorgetrokken, maar de gemeente heeft daar, overigens met goede 
argumenten, anders over beslist. 
Jan Caesar 

https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/35969/doel-aantal-verkeersdoden-en-slachtoffers-in-2020-niet-gehaald/
https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/35969/doel-aantal-verkeersdoden-en-slachtoffers-in-2020-niet-gehaald/
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Dashboard politiek 
In haar blog de Correspondent schrijft Thalia Verkade over alledaagse problemen, waarbij de 
burger zich onbegrepen voelt. Deskundigen uiten zich in vaktermen en bestuurders 
verschuilen zich achter opgestelde normen.  
Een voorbeeld: er is een straat of weg waarop regelmatig ongelukjes gebeuren, fietsers 
worden van de weg gedrukt, een valpartijtje, schaafwonden, noem maar op. De 
wegbeheerder stelt dat de weg zo is ingericht dat de snelheid van het verkeer aan de V85-
norm voldoet en er daarom niets aan gedaan wordt of kan worden. 
De burger zal zeggen: Ja, eh … wat bedoelt u? Wat nou V85-norm? Dat kind, die vrouw, die 
bejaarde ligt in de kreukels! En dat gebeurt hier vaker. 
De V85-norm is een statistische norm, waarbij 85% van de automobilisten een ingestelde 
maximumsnelheid niet overschrijdt en 15% dat wel doet. Stel in een woonwijk is een 30 km/u 
zone van kracht. 85% van de automobilisten zal zich waarschijnlijk min of meer aan die 
snelheid houden, maar 15% weet toch het gaspedaal te vinden en scheurt vrolijk door die 
wijk heen. De burger wil dat daar iets aan gedaan wordt. De wegbeheerder moet zich dan 
niet verschuilen achter opgestelde normen, maar meedenken en meewerken om het 
probleem op te lossen.  
Voor een uurtje leesplezier verwijs ik naar: 
https://decorrespondent.nl/12262/te-hard-rijden-is-volksergernis-nummer-1-waarom-krijgen-
we-dat-niet-opgelost/1289313433650-268a6ff7  
Hans Sanders 

Verkeersborden speciaal 
Tijdens het fietsen in de Biesbosch op het eiland van Dordrecht ben ik een aantal voor mij 
nieuwe verkeersborden tegengekomen. De borden zijn er geplaatst omdat er een noodzaak 
voor is. 

     
 
Van links naar rechts: 
L: ‘Houd rekening met elkaar’, een vaak gehoorde boodschap. Het groene bord benadrukt 
dat nogmaals. 
M. Op 30 en 50 km wegen is de regel dat verkeer van rechts voorrang heeft. Dat geldt ook 
voor de automobilist die een fietser van rechts ziet aankomen. De fietser heeft dus voorrang! 
R. Brommers en fietsen mogen alleen geparkeerd worden op de aangegeven locaties. 
Edwin Vervaet 

https://decorrespondent.nl/12262/te-hard-rijden-is-volksergernis-nummer-1-waarom-krijgen-we-dat-niet-opgelost/1289313433650-268a6ff7
https://decorrespondent.nl/12262/te-hard-rijden-is-volksergernis-nummer-1-waarom-krijgen-we-dat-niet-opgelost/1289313433650-268a6ff7
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Seniorproof wegontwerp 
Overgenomen van swov.nl 

Een van onze leden meldde mij, dat de rotonde Oudelandselaan lastig te nemen is. 
Opvallend vond ik, dat hij dezelfde punten noemde die mij ook al opgevallen waren. 
Allereerst de verlichting. Die is wat pover. Zeker voor de oudere fietser. Rijdend op de 
Oudelandselaan (Rodenrijs) richting Berkel, fiets je over de vaart een donker gat in. Eigenlijk 
ontbreekt er net één lantaarnpaal. Vervolgens moet je je nek bijna verdraaien om zicht te 
krijgen op het autoverkeer. Voor een oudere fietser een ingewikkelde manoeuvre, waarbij de 
balans snel verloren is. 
In de afgelopen jaren heb ik de verkeerskundigen van de gemeente verschillende keren 
voorgehouden, hoe het oudere lichaam reageert. Dat kan ik, omdat ik er zelf een heb. De 
ogen hebben meer licht nodig en de geest en het lichaam zijn niet meer zo soepel, en dat 
terwijl ik mijn lichaam toch redelijk goed onderhoud. 
 
Het CROW geeft in publicatie Seniorproof wegontwerp ontwerpsuggesties voor ontwerp en 
aanleg van fietsinfrastructuur die ook voor ouderen veilig is. Let wel, een ontwerpsuggestie is 
geen richtlijn. 
SWOV onderzocht van drie ontwerpsuggesties in hoeverre ze daadwerkelijk door 
gemeenten worden toegepast:  

1. de breedte van het fietspad (4 meter),  
2. het uitbuigen van een fietspad op kruispunten en  
3. het plaatsen van een middengeleider, zodat oversteken in fasen mogelijk wordt. 

Het resultaat van dit onderzoek was wat teleurstellend: van de 21 bevraagde gemeenten 
bleek één gemeente de breedte van het fietspad te hebben aangehouden conform de 
ontwerpsuggestie, zes gemeenten hadden hun fietspaden uitgebogen zoals de 
ontwerpsuggestie aangeeft en acht gemeenten brachten een middengeleider aan. 
Geldgebrek, gebrek aan prioriteit en gebrek aan draagvlak werden het vaakst aangegeven 
als reden om van de ontwerpsuggestie af te wijken. Maar ook het gebrek aan ruimte om de 
suggesties toe te kunnen passen, speelde een rol. 
Waarom zijn de drie onderzochte ontwerpsuggesties speciaal voor senioren belangrijk?  

1. Door onder meer een grotere vetergang en obstakelvrees hebben senioren meer 
ruimte nodig op (brom)fietspaden dan jongere fietsers.  

2. Wanneer een vrijliggend fietspad op 2 tot 5 m van de rijbaan af gelegd wordt, hebben 
vrachtauto's goed zicht op de fietser. Ook krijgen fietsers op deze manier een 
opstelruimte bij fietsoversteekplaatsen. Dit luwtepunt geeft de oudere fietser langer 
de tijd om de oversteek voor te bereiden. Een fietser is door de opstelruimte tevens 
beter zichtbaar voor het gemotoriseerde verkeer.  

3. Door het plateau, rood uitgevoerde fietspad en de middengeleider verlaagt de 
automobilist zijn snelheid en wordt het attentieniveau verhoogd ter plaatse van de 
fietsoversteekplaats. Hierdoor weten senioren beter wat ze kunnen verwachten. De 
middengeleiders vormen een luwtepunt voor oudere fietsers, zodat per oversteek 
maar op één rijrichting hoeft te worden gelet. 

Voor meer informatie, zie: https://www.swov.nl/nieuws/seniorproof-wegontwerp-geen-tijd-
meer-voor-vrijblijvendheid en voor het rapport: https://www.swov.nl/node/16715/ 
 
Ook het boekje ‘Senioren-proof wegontwerp voor fietsers’ van CROW en ANBO is aan te 
bevelen. 
Jan Caesar 

https://www.swov.nl/nieuws/seniorproof-wegontwerp-geen-tijd-meer-voor-vrijblijvendheid
https://www.swov.nl/nieuws/seniorproof-wegontwerp-geen-tijd-meer-voor-vrijblijvendheid
https://www.swov.nl/node/16715/
https://www.verkeersmaatregelen.nl/LinkClick.aspx?fileticket=5O0VXBmSU5A%3D&amp;tabid=807&amp;mid=2997


De Fietsflits 

Nieuwsbrief van de Fietsersbond afdeling Lansingerland 
 
Jaargang 19 nummer 3 / juli 2021 

 

 5 

Lansingerland 

Fietshelm kan ernstig hoofdletsel bij fietsongeval halveren 
In maart jl. verscheen op de website van VeiligheidNL een artikel over het 
promotieonderzoek van spoedeisende hulparts Crispijn van den Brand naar het effect van de 
fietshelm. De conclusie van zijn onderzoek is: het dragen van een fietshelm kan zorgen voor 
een afname van het aantal gevallen van hersentrauma na een fietsongeval met 50 procent. 
Het onderzoek is uitgevoerd onder patiënten van 16 jaar en ouder, die in 2016 na een 
fietsongeval op de SEH binnenkwamen. Dit betrof 2133 patiënten, waarvan 361 met ernstig 
hoofdletsel. Onder de slachtoffers met ernstig hoofdletsel droeg 3,9 procent een helm, in de 
controlegroep zonder hoofdletsel betrof dat 7,7 procent. Zie Promotie Van den Brand: effect 
fietshelm (veiligheid.nl) 
 
De Fietsersbond is geen voorstander van een helmplicht. Het fietsgebruik en daarmee de 
volksgezondheid zou met een helmplicht afnemen, terwijl het aantal ongevallen met 
hoofdletsel niet groot is. Toch is er in vele landen wel een helmplicht.  
In Nederland dragen de meeste toer- en sportfietsers, en mountainbikers uit zichzelf een 
helm. Voor een kort ritje naar de winkel of school vindt men het niet nodig de helm op te 
zetten. Er is geen draagvlak voor. Bij jonge kinderen is wel een stijging van het helmgebruik 
waar te nemen. 
 
Op de website van SWOV vindt u allerlei feiten over het gebruik van fietshelmen. Zie 
Fietshelmen | SWOV 
Jan Caesar 

Fietsrotonde 
De fietsrotonde heeft zijn intrede gedaan. Het is een 
rotonde waarbij het autoverkeer alleen maar rechtdoor kan 
en de fietsers en voetgangers de rotonde kunnen volgen. 
Hierdoor zijn zij zichtbaarder voor de automobilist. Door de 
slinger die de automobilist moet maken, wordt de snelheid 
van de auto ook lager. Al met al is de verkeerssituatie 
veiliger. Een goed voorbeeld is het Zwaaiplein in 
Veenendaal, zie:  
https://fietsberaad.nl/kennisbank/veenendaal-neemt-
fietsrotonde-in-gebruik en 
http://www.scenariogroep.nl/nieuws/fietsrotonde-
zwaaiplein-is-gereed/ 
 
Wellicht zijn er in Lansingerland ook situaties, waarbij een 
fietsrotonde de veiligheid kan verhogen. 
 

Foto: Gemeente Veenendaal (Zwaaiplein) 

Jan Caesar 

Utrechtse gemeenteraad voorstander van 15 km/u 
(Overgenomen van https://www.verkeerskunde.nl/) 

Terwijl de Fietsersbond in Lansingerland al blij is, als de maximumsnelheid op alle daarvoor 
niet ingerichte wegen naar 30 km/u wordt verlaagd, ziet de Utrechtse gemeenteraad wel iets 
om de maximumsnelheid in bepaalde delen van de stad te verlagen naar 15 km/u. Dit werd 
geconstateerd tijdens een raadsvergadering waarin het Mobiliteitsplan 2040 werd behandeld. 

https://www.veiligheid.nl/verkeer/actueel/Promotie-Van-den-Brand
https://www.veiligheid.nl/verkeer/actueel/Promotie-Van-den-Brand
https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/fietshelmen
https://fietsberaad.nl/kennisbank/veenendaal-neemt-fietsrotonde-in-gebruik
https://fietsberaad.nl/kennisbank/veenendaal-neemt-fietsrotonde-in-gebruik
http://www.scenariogroep.nl/nieuws/fietsrotonde-zwaaiplein-is-gereed/
http://www.scenariogroep.nl/nieuws/fietsrotonde-zwaaiplein-is-gereed/
https://www.verkeerskunde.nl/
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U zult denken, 15 km/u is wel erg langzaam, maar op woonerven geldt dat al sinds jaar en 
dag als maximumsnelheid. Toegegeven, niet alle mensen houden zich eraan en denken dat 
je nog veel tijd kunt winnen door met een hogere snelheid over zo’n erf te scheuren. 
Jan Caesar 

Verplichte reservering in de trein voor fietsen 
Consumentenorganisaties Fietsersbond, Rover, KBO-PCOB, LSVb en Ieder(in) 
waarschuwen fietsers voor veel onduidelijkheid nu NS heeft besloten de verplichte 
reservering voor het meenemen van een fiets in de trein door te zetten. De organisaties 
roepen reizigers op hun ervaringen te melden. 
Vanaf 10 juli is voor het meenemen van de fiets in de trein een reservering verplicht, tenzij 
de fiets als hulpmiddel wordt gebruikt door iemand met een beperking. Dit heeft de NS 
besloten, ondanks het negatieve advies van verschillende organisaties en 10.000 
handtekeningen van reizigers. En let wel, een reservering is echter geen garantie voor een 
plek! 
Zie de website van de Fietsersbond voor het volledige artikel. 

Reflectiestrepen als kantmarkering 
De provincie brengt op bijna 200 km fietspad buiten de bebouwde kom duurzame 
kantmarkering aan. Kantmarkering vergroot, zeker in het donker, de veiligheid voor de 
fietser. Als markeringsmateriaal wordt KoudSprayPlast toegepast. Dit is een duurzame vorm 
van markeringsmateriaal. De verf wordt op de weg gespoten. Vervolgens wordt er 
glasparelmix overheen gestrooid. Deze mix reageert op de verf, waardoor een sterke 
markering ontstaat met een langere levensduur dan de standaard markering. De 
glasparelmix zorgt ook voor de reflectie, waardoor de lijnen, vooral als er licht op valt, goed 
zichtbaar zijn. 
Zijn er nog onverlichte of niet goed verlichte delen van fietspaden in het buitengebied van 
Lansingerland waar deze reflectiestrepen nuttig kunnen zijn? 
Jan Caesar 

SWOV: E-steps kunnen veilig op het fietspad 
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lichte elektrische voertuigen (LEV’n) nopen tot 
aanscherping of uitbreiding van bestaande regels. De SWOV heeft ten aanzien van LEV’n 
een uitgebreid rapport opgesteld en komt tot de conclusie, dat fietspaden er zijn ter 
bescherming van de meest kwetsbare fietsers (ouderen, kinderen). Dat dient zo te blijven. 
Alleen voertuigen die qua omvang, gewicht, snelheid en functie vergelijkbaar zijn met 
reguliere fietsen kunnen veilig op fietspaden rijden. Daarbij wordt de maximumsnelheid van 
een voertuig niet aan de berijder en (dus) aan verkeershandhaving overgelaten, maar is 
deze technisch gebonden aan het voertuig en de plaats op de weg (rijbaan, fietspad of 
trottoir). Wanneer die plaats op de weg het fietspad is, geldt dus een technisch maximum 
van 25 km/uur, de huidige limiet voor snorfietsen. 
E-steps zouden dus op het fietspad mogen rijden, maar wel met een maximumsnelheid van 
25 km/u. Dat is in ieder geval beter, dan wat ik in 2019 in Málaga (Spanje) meemaakte. E-
steps en hooverboards waren er een ware plaag op de trottoirs. 
Zie voor een uitgebreid rapport: https://www.swov.nl/publicatie/veilig-innoveren-toelating-van-
levs-en-de-toekomst-van-fietspaden 
Jan Caesar 

https://www.swov.nl/publicatie/veilig-innoveren-toelating-van-levs-en-de-toekomst-van-fietspaden
https://www.swov.nl/publicatie/veilig-innoveren-toelating-van-levs-en-de-toekomst-van-fietspaden
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Hoe creëer je een succesvolle fietsstraat? 
Het zal duidelijk zijn, dat het rood maken van een straat nog niet leidt tot een succesvolle en 
veilige fietsstraat. In een fietsstraat is de auto te gast; de straat is dus toegesneden op de 
fiets. Er geldt een inhaalverbod en een lage maximumsnelheid. 
Fietsberaad Vlaanderen heeft een drie-stappenplan ontwikkeld om een fietsstraat succesvol 
te maken. In een notendop zijn deze stappen: 

1. De fietsstraat moet samenvallen met het fietsnetwerk en er moeten tenminste 500 
fietsers per dag rijden.  

2. Het aantal auto’s is beperkt, evenals het aantal overstekende voetgangers. 
3. De inrichting van de straat moet een duidelijk fietsstraat-profiel hebben. 

Zie voor het uitgebreide artikel: https://www.verkeersnet.nl/fiets/38488/met-deze-drie-
stappen-creeer-je-een-succesvolle-fietsstraat-of-
zone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%
202021-20 
Jan Caesar 

Helmplicht voor alle snorfietsers 
Vanaf 1 juli 2022 moeten alle snorfietsers en hun passagiers verplicht een helm dragen. 
Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit voorstel aan de 
Tweede Kamer gezonden. 
Er wordt nog onderzoek gedaan of een speed-pedelec-helm voldoende bescherming biedt 
en wordt toegestaan, of dat de zware bromfietshelm verplicht wordt. 
Jan Caesar 

Melden helpt! 
U kunt zelf een melding doen van gebreken die u op fietspaden tegenkomt, want Melden 
helpt! Denk hierbij aan gaten in het wegdek, uitstekende putdeksels, niet werkende 
lantaarnpalen, noem maar op … 
U kunt zelf ook meldingen doorgeven op: https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie 
Jan Caesar 

Natuur in de omgeving 
Lente, het seizoen van de groei en bloei. Prachtige bloesems in onze omgeving. Al die 
kleuren. En natuurlijk, nieuw leven. 

    
 

https://www.verkeersnet.nl/fiets/38488/met-deze-drie-stappen-creeer-je-een-succesvolle-fietsstraat-of-zone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202021-20
https://www.verkeersnet.nl/fiets/38488/met-deze-drie-stappen-creeer-je-een-succesvolle-fietsstraat-of-zone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202021-20
https://www.verkeersnet.nl/fiets/38488/met-deze-drie-stappen-creeer-je-een-succesvolle-fietsstraat-of-zone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202021-20
https://www.verkeersnet.nl/fiets/38488/met-deze-drie-stappen-creeer-je-een-succesvolle-fietsstraat-of-zone/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202021-20
https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie
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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 via 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) 
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