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L.S.,  
 
Na rijp beraad heeft de Fietsersbond afdeling Alphen besloten zich niet neer te leggen bij de onwil 
van gemeente en provincie om handhavend op te treden tegen bebouwingen te dicht op het fietspad 
Jaagpad. Ook keuren wij af dat gemeente en provincie niet ingaan op ons verzoek om daar waar dat 
vrijwel zonder kosten kan (grondeigenaar provincie en nog geen bebouwing tegen het fietspad 
aanwezig) het bestemmingsplan ter plaatse aan te passen en weer terug te vallen op de vroegere 
(voor 2007) 4 meter brede zone bestemd voor verkeer in plaats van de huidige 3 meter. Daarmee 
kan gedeeltelijk verdere verslechtering van de situatie worden voorkomen. 
 

   
uit Publicatie 230 van CROW (2006), ontwerpwijzer fietsverkeer p.48 | Jaagpad Leiderdorp 
 
De weigering van Gemeente en Provincie om te handhaven, en het elkaar privaatrechtelijk en 
publiekrechtelijk de zwarte piet toespelen maken duidelijk dat op deze manier het probleem niet wordt 
opgelost. 



 
Daarom verzoeken wij de raadsfracties van de gemeente dit probleem op te pakken en het 
bestemmingsplan waar mogelijk snel administratief te laten aanpassen. Ook verzoeken wij de fracties 
toe te zien op realisatie van de beloofde fietsvriendelijke omleiding (in een 30 km zone graag) en 
fietsvriendelijke oversteken om dit probleemgebied als fietser te kunnen omzeilen. 
 
 
 
P.S. Wie was de initiatiefnemer om in het bestemmingsplan 2007 van de 4 meter verkeerszone langs 
de Oude Rijn naar 3 meter te gaan? 
 
 
Met vriendelijke groet namens de Fietsersbond, 
Henk van der Zanden 
Wagenmaker 65 
2401GB Alphen aan den Rijn 
tel 0172444579 
 
(vanwege electronisch verzending ontbreekt de ondertekening) 
 
Bijlagen 2: afwijzingen van gemeente en provincie 


