
Jaarverslag Fietsersbond afdeling Haagse regio over 2015 
Algemeen

De Fietsersbond afdeling Haagse regio bestaat uit vijf onderafdelingen: Den Haag, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Westland.
Het afdelingsbestuur, bestaande uit Koen Baart, Wil Bianchi, Yde van der Burgh, Willem Miedema en 
Jac Wolters vergaderde 7 keer bij één van de bestuursleden thuis. 
In 2015 werden er twee algemene ledenvergaderingen georganiseerd. In de vergadering van 28 mei 
2015 was er na de pauze een discussie over het fietsgedrag in het verkeer naar aanleiding van een 
inleiding van Martijn van Ees van het landelijk bureau en een aantal stellingen. Eind november werd in
de algemene ledenvergadering Rob de Lugt  benoemd als opvolger van Yde, die zes jaar 
penningmeester van het afdelingsbestuur is geweest. Ook was er daarna een discussie over het 
fietsparkeerprobleem in het centrum van Den Haag. 
Op zaterdagmiddag 19 september organiseerde de afdeling weer een fietstocht. Dit keer ging de tocht
door Poeldijk, de Uithof, Wateringen, Wateringse Veld  en Morgenstond. Aansluitend was er een 
fietscafé in café Partners bij het winkelcentrum Leyenburg. Er waren 12 leden die mee fietsten en 8 
leden aanwezig bij het fietscafé. 
De afdeling was in 2015 vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van het Haags Milieucentrum, in 
het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer van Haaglanden (ROCOV) en 
het Platform Fiets van het stadsgewest Haaglanden. Het aantal leden van de Fietsersbond in de 
Haagse regio was begin 2015 1912 en 31 december waren er 1921 leden.

De Onderafdelingen 

Wassenaar: 
 Ada Meltzer is de vertegenwoordiger van de onderafdeling Wassenaar. Actieve leden zijn Antoon 
Claassen, Fieke Versluijs en Hans van Spronssen.
Op 11 febr. is er overleg geweest met de bewonersvereniging “Horst en Duin” over het probleem van 
de racefietsers door de wijk en met name door het tunneltje onder de N44.
In februari, mei, november is er met wethouder Doorn gesproken over onder meer fietsparkeren, 
obstakels, Centrum Verkeersplan en handhaving.
Op 22 april is met de wethouder en een verkeersambtenaar een fietstocht door Wassenaar gemaakt, 
waarbij aandacht gevraagd is voor onnodige obstakels. Op 31 oktober is een fietsverlichtingsactie 
gehouden. Op 30 november heeft Antoon Claassen ingesproken op de avond van de gemeente over 
de zogenaamde Verkeersvisie. De fiets krijgt hierin ruime aandacht. Wij hebben o.a. nogmaals gepleit 
voor overdekte fietsenstallingen in het centrum en bij bushaltes, bredere fietsstroken (Wiegmanweg), 
bedrijfsauto’s geparkeerd op fietspaden weren, handhaving fietsparkeren, fietspad Buurtweg.

Rijswijk:
Erwin Ruitenberg, Johan van Popta, Joleen Weststeijn, Harke Heida en Ingrid Sijlbing zijn de actieve 
leden van de onderafdeling Rijswijk. Charrel Spelt heeft zich als actief lid teruggetrokken. 
De onderafdeling heeft ook dit jaar aan de Rijswijkse Gemeenteraad gerapporteerd over de voortgang
van de fietsvoorzieningen in het voorgaande jaar: met name m.b.t. fietsparkeren, obstakels in het 
fietspad en bewegwijzering was er nog veel te doen. 
In 2015 heeft er een kennismakingsgesprek plaats gehad met de wethouder, de heer Van Hemert. 
Tijdens dit gesprek is o.a. gesproken over stallingen bij het winkelcentrum in de Bogaard en bij het 
station, zin en onzin van paaltjes, asfalteren en bewegwijzering. Ook tijdens de twee overleggen met 
de fietsbeleidsambtenaren zijn deze onderwerpen aan de orde geweest. Op fietsgebied heeft de 
gemeente in  2015 o.a. de volgende maatregelen uitgevoerd: het Jaagpad is fietsstraat geworden,  de 
Haagweg is voorzien van een goede fietsvoorziening, er zijn nietjes in woonwijken en bij bus- en 
tramhaltes geplaatst en is de bewaakte stalling bij het winkelcentrum in de Bogaard gratis geworden. 

Leidschendam-Voorburg 
De actieve leden Dick Breedeveld, Marianne Spieker (webmaster) en Jan Stoop (voorzitter) hebben 
versterking gekregen van Rob Kniesmeijer. Rob houdt zich speciaal bezig met gemeentepolitiek. Jac 
Wolters is gastlid. Er is vijf maal overleg gevoerd met verkeersambtenaren en één keer met de nieuwe
wethouder voor verkeer Floor Kist (GroenLinks). Traditiegetrouw is met hem een fietstocht gehouden 
langs fietsknelpunten en -projecten. Naar aanleiding hiervan zullen maatregelen voor verbetering 
voorbereid worden. Beoordeeld zijn 12 nieuwe meldingen op site van het landelijke meldpunt. 
Gebleken is dat bij het fietsknooppuntensysteem op verschillende plaatsen informatieborden met 



plattegronden ontbreken. Soms is de routeaanduiding onvolledig. Hierover zal contact worden 
opgenomen met de Metropoolregio. In samenwerking met de gemeente is plan opgesteld voor Lokale 
aanpak veilig fietsen. Het gaat hierbij vooral om het verwijderen van niet-noodzakelijke paaltjes op 
fietspaden. De afdeling is over zijn activiteiten geïnterviewd bij radio Midvliet. We waren aanwezig bij 
de opening van de Hoekweg als fietsstraat. Deze weg is onderdeel van het Trekfietstracé, een 
regionale sterroute tussen de binnenstad en het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg van Den Haag. 
Ontbrekende trajecten zijn een alternatief voor het steile Kippenbruggetje voor voetgangers over de 
Vliet, het traject langs de Rotterdamsebaan bij het golfterrein Leeuwenbergh en de ongelijkvloerse 
kruising van de A4. Op de Weigelia komt een vrijliggend fietspad. Dat vervangt het mengen van 
fietsers en voetgangers in het voetgangersgebied. Het jarenlange overleg met de gemeente over het 
uitbreiden van de fietsenstalling bij de halte Leidschendam-Voorburg van Randstadrail heeft 
geresulteerd in een concreet plan. Bij de halte Voorburg ’t Loo is uitbreiding al gerealiseerd. 

Westland: 
Ook in 2015 zijn Gerrit de Bruijn en Wil Bianchi als vertegenwoordigers van de Fietsersbond 
betrokken geweest bij verschillende projecten van de gemeente Westland en de provincie Zuid-
Holland. Zo was er contact met de provincie en de gemeente Westland over de fietsvoorzieningen 
langs de Poeldijkseweg (N464) De Fietsersbond was ook aanwezig bij de opening van het 
Fietsviadukt bij Naaldwijk in het kader van het 3 in 1 project. Met diverse politieke partijen in de 
gemeente Westland is er gesproken over een aantal fietsprojecten in het Westland. 
De Fietsersbond heeft ook overleg gehad met de gemeente Westland over het fietsproject Poelzone

Den Haag:
De werkgroep gemeentepolitiek bestond in 2015 uit Will Bianchi, Frank Poppe,  Aad Pronk, Thomas 
Hood,  Aede Schoustra, Bart Wijnberg en Michiel van Esch. Omdat Michiel van Esch half februari 
afscheid nam en het niet mogelijk was op korte termijn een opvolger hiervoor te vinden moest de 
werkgroep het een groot deel van het jaar zonder ondersteuning doen. Het ziet er naar uit dat deze 
vacature begin 2016 weer opgevuld zal kunnen worden. Eind oktober moesten we door zijn overlijden 
afscheid nemen van Bart Wijnberg. Op verschillende momenten er door de werkgroep regulier overleg
gevoerd met de gemeente. Ook is de Fietsersbond aanwezig bij het overleg over Fiets Onvriendelijke 
Situaties. (FOS).Op 1 juni waren wij aanwezig op een discussiebijeenkomst in Concordia over het 
Meerjarenprogramma Fiets waarbij in 7 aparte werkgroepen de volgende onderwerpen werden 
besproken: fietseconomie/bereikbaarheid top locaties, fietsparkeren bij NS-stations, fietsparkeren in 
het centrum/andere winkelgebieden, fietsparkeren in woonwijken, fietsroutes/fietspaden, 
verkeerslichten/doorstroming en verkeersveiligheid/fietsgedrag. 
De onderafdeling Den Haag is vertegenwoordigd in het Burenoverleg ‘Den Haag Nieuw Centraal’, de 
klankbordgroepen smalle delen Laan van Meerdervoort/Javastraat, de Internationale Ring, 
Koninginnegracht/Nieuwe Parklaan en de Rotterdamsebaan/Neherkade. 

Publiciteit

De website van onze afdeling ( haagseregio.fietsersbond.nl ) wordt door Thomas Hood  bijgehouden 
en is gekoppeld aan de website van de landelijke Fietsersbond.
Dit jaar zijn er weer een aantal Fietsflitsen verstuurd aan de leden waarvan we het email adres 
hebben. Deze digitale nieuwsbrief stond onder redactie van Bob Molenaar.
Rob Jamin heeft eind 2014 afscheid genomen als (eind)redacteur van de Fietsbel, het afdelingsblad 
van de Fietsersbond van de Haagse regio en van Zoetermeer, Het mei-nummer is onder de redactie 
van Anneke de Jong, Ruud Grossman en Lisette Eindhoven uitgekomen.  Met ingang van de 
november-editie bestaat de redactie uit Willem Ruitenberg (nieuwe eindredacteur) en Peter van 
Overbeeke. Ruud Grossman verzorgde de opmaak van de Fietsbel
Onze voorzitter en secretaris hebben in 2015 regelmatig contact gehad met journalisten van de 
regionale media, zoals RTV West, radio Discus, radio FM Den Haag, het AD/HC, Den Haag Centraal 
en ZuidWestkrant.
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