De fietservaring van Kees Wassenaar, wethouder van gemeente Leiderdorp

‘Lekker je hoofd leegwaaien’
‘Ik rijd al op een e-bike, maar de Speed pedelec is wél wat anders. Fietsen is op zich al fijn vanwege de
beweging. Lekker je hoofd laten “leegwaaien” op weg naar je werk, een vergadering of weer terug naar huis.
Maar de Speed pedelec voegt nog wel iets toe. De snelheid van dat ding biedt een extra dimensie; een extra
aanleiding om nóg vaker de fiets te pakken.’ Kees Wassenaar is wethouder ruimte, economische zaken en
werk en inkomen van de gemeente Leiderdorp. ‘Samenwerken en verbinden zijn in de gemeente
kenmerkende begrippen, waarbij we vooral nieuwe vormen van samenwerking zoeken (en vinden) om de
gemeente en de gemeenschap nog beter te laten functioneren. Ook bereikbaarheid is een belangrijk
onderwerp. In de file staan geeft ergernis, vertraging en economische schade. Met de fiets kun je overal
fluitend komen en op een e-bike (zeker zo’n snelle) ben je in de regio zó waar je moet zijn. Dus ook op het
station in het geval dat je verder moet reizen.’
Tips en feedback


Wow! Verder: hou je rem ingeknepen bij een stoplicht, want als je je voet op de trapper hebt, wil de fiets
verder!



Mijn ervaringen zijn vooral positief. Het opladen gaat prima. Fluitje van een cent!



De tas was wat onhandig en de bagagedrager was een ramp. Ook had de fiets wel wat meer vering
mogen hebben. Maar wel weer veel gebruiksgemak.



Zoals al gemeld: ik rijd al op een e-bike, een Nederlands product. En dat heeft voor mij toch een beetje
extra waarde in de “fietsbeleving”.



Ik denk wel dat er kansen zijn in de organisatie. Een snel en aantrekkelijk vormgegeven vervoermiddel
zal medewerkers eerder verleiden tot gebruik en daardoor zullen er minder autokilometers worden
gemaakt. We hebben nu binnen de gemeente gewone dienstfietsen. Niks mis mee, maar bij de aanschaf
van nieuw materiaal moeten we toch eens naar e-bikes gaan kijken!



Tip voor de volgende gebruiker: gebruik het voertuig vooral op de manier waarop jouw medewerkers het
ook zouden gebruiken. Je kunt dan goed tot een oordeel komen over nut en noodzaak en wat er verder
nog nodig is.

Kees Wassenaar, wethouder gemeente Leiderdorp, krijgt de Speed pedelec overhandigd van Huub Lazarom,
directeur CORPUS ‘reis door de mens’.

