
De Fietsersbond afdeling Haagse regio in 2012 (concept)

Algemeen

De Fietsersbond afdeling Haagse regio bestaat uit vijf onderafdelingen: Den Haag, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Westland.
Het afdelingsbestuur, bestaande uit Wil Bianchi, Yde van der Burgh, Daan Goedhart, Willem Miedema 
en Jac Wolters,  vergaderde 11 keer bij één van de bestuursleden thuis. 
In 2012 werden twee algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Op de eerste ledenvergadering 
van eind mei met 18 bezoekende leden werd na de pauze het fietsen in winkelgebieden besproken 
met de  voorzitter van de BOF (Binnenstad Ondernemers Federatie) en twee ambtenaren van de 
gemeente Den Haag. Op de tweede bijeenkomst eind november werd door de aanwezige 16 leden 
gediscussieerd over sterroutes en fietsstraten.
Begin september werd op een donderdagavond op een terras achter een café in het centrum van Den 
Haag een Fietscafé georganiseerd, waar de aanwezige leden informeel met elkaar konden praten.
Op een zaterdagmiddag in oktober was er een mooie fietstocht van rond de 10 km door het 
Laakkwartier van Den Haag en het Parkendeel van Rijswijk met 5 deelnemers. . 
De afdeling was in 2012 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. 
In het verslagjaar daalde het ledental van de Fietsersbond in de Haagse regio van 1.980 naar 1.971.

De Onderafdelingen 

Wassenaar: 
Ada Meltzer is de vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Wassenaar. 
De fietstunnel onder de N44 bij Den Deyl is november 2012 gereed gekomen. De feestelijke opening 
werd verricht door Wethouder Dekker samen met scholieren van de Amerikaanse school en het 
Rijnlands Lyceum. Vanwege een kostenoverschrijding van €1,8 miljoen is er veel kritiek gekomen en 
heeft in de val van het college van B&W veroorzaakt. Toch is deze mooie tunnel volgens ons  een 
grote verbetering ten opzichte van de gevaarlijke oude situatie. 
Op 3 november 2012 is er met een paar actieve leden weer een Fietsverlichtingsactie georganiseerd. 
Mede door het slechte weer was er minder aanloop dan vorig jaar. 

Rijswijk:
De Fietsersbond heeft in Rijswijk Han Bik, Harke Heida, Erwin Ruitenberg en Ingrid Sijlbing als actieve 
leden. 
De Prinses Beatrixlaan tussen de Gunstersteinweg en de Van Vredenburchweg heeft in het 
verslagjaar een nieuw geasfalteerd tweerichtingenfietspad gekregen. 
In 2012 heeft de gemeente in samenwerking met de onderafdeling een fietsinformatiedag voor 
senioren georganiseerd.  De belangstelling hiervoor was zo groot dat slechts de helft hiervan (50 
senioren) op het stadhuis uitgenodigd konden worden voor voorlichting, oefeningen op de fiets en een 
fietstocht. De andere helft van de aangemelde senioren zal alsnog een uitnodiging krijgen voor een 
vergelijkbaar programma. Door de onderafdeling is  meegedacht over de goede fietsvoorzieningen bij 
de geplande  verhoging van de Hoornbrug over de Vliet. 

Leidschendam-Voorburg 
De actieve leden in Leidschendam-Voorburg zijn Dick Breedeveld, Frans Krens en Linda 
Smallegange, Marianne Spieker en Jan Stoop.
De gemeente heeft besloten om geen subsidie meer te geven aan de exploitatie van de gratis 
bewaakte fietsenstallingen van Biesieklette in de winkelcentra Leidsenhage en Juliana-baan. We 
hebben gevraagd ervoor te zorgen dat de goed gebruikte stalling in Leidsenhage open kan blijven met 
behulp van re-integratiemiddelen. De slecht gebruikte stalling bij de Julianalaan zal worden gesloten. 
We hebben gereageerd op het plan voor de herinrichting van het Kwadrant in het centrum van 
Leidschendam. Mede als gevolg hiervan zullen fietsers niet meer hoeven om te rijden. 
We hebben verder aangegeven dat de capaciteit van de fietsparkeervoorzieningen bij de halte 
Leidschendam-Voorburg van de Randstadrail ook na de uitbreiding met 51 aanleunhekjes nog steeds 
onvoldoende blijft. Een goed resultaat is de forse uitbreiding met 400 fietsparkeerplaatsen die Prorail 



in het kader van het landelijke programma Ruimte voor de Fiets heeft aangebracht bij het NS station 
Den Haag Mariahoeve aan de kant van Voorburg (zuidzijde). Ook  is er een begin gemaakt met de 
herinrichting van de Zijdesingel fietsstraat en aansluitend hierop met een fietspad ter hoogte van de 
Kastelenring als onderdeel van de snelfietsroute Velostrada Den Haag – Leiden. 

Westland: 
Gerrit de Bruijn is als vertegenwoordiger van de Fietsersbond in het Westland samen met Wil Bianchi 
betrokken geweest bij verschillende projecten van de overheid. 
Zo hebben we onze visie gegeven over het fietsviaduct bij het toekomstige Vlietpolderplein, daar waar 
de Verlengde Veilingroute de Burg. Elsenweg (N 213) kruist. Mede dankzij deze adviezen zullen in de 
lange op- en afritten vlakke gedeelten aangebracht worden om de fietser op adem te laten komen.
Op het Haagse gedeelte van de N211 wordt de Leugenbrug ter hoogte van de Madepolderweg 
vervangen en fietsvriendelijk gemaakt. De brug vormt een onderdeel van de nieuwe recreatieve 
fietsroute van Kijkduin naar Schipluiden
Ook bij de N464 ( Poeldijkseweg) tussen Den Haag (Erasmusweg) en Poeldijk zijn wij bij de 
verschillende avonden geweest. Hebben (letterlijk en figuurlijk) zelfs een brug geslagen tussen de 
gemeente en de provincie. Ter vervanging van het smalle fietspad langs een oude druivenmuur zal 
een breed fietspad aangelegd worden. Er komt ook een fietstunnel onder deze provinciale weg in het 
verlengde van het Wennetjespad als onderdeel van die nieuwe recreatieve route. Tussen het 
Wennetjespad en de nieuwe woonwijk Uithof zal een fietsbrug gerealiseerd worden.

Den Haag:
Als vervolg op het besluit van de algemene ledenvergadering om de onderafdeling Den Haag in acht 
stadsdelen op te delen en te bekijken of het mogelijk is om  in elk hiervan een groepje actieve leden te 
krijgen, is Johan Bommelé de vertegenwoordiger van het stadsdeel Loosduinen geworden. Verdere 
implementatie van de stadsdeelvertegenwoordiging  zal in 2013 plaats moeten vinden.
De werkgroep gemeentepolitiek, bestaande uit  Daan Goedhart, Will Bianchi, Aad Pronk en Bart 
Wijnberg en Michiel van Esch, heeft in 2012 weer veel activiteiten onder handen gehad. Zo is er een 
groot aantal beleidsadviezen aan de gemeente gegeven onder meer over de herinrichting van de 
Hobbemastraat, de Groot Hertoginnelaan, het stationsplein bij Den Haag HS en ook over  het 
fietsparkeren bij  Den Haag Centraal en HS. Verder is er overleg gevoerd met ambtenaren van de 
gemeente over de te realiseren sterroutes naar Scheveningen-Haven en Leidschenveen en het 
openstellen van het voetgangersgebieden in het centrum voor fietsers. Voor raadsleden heeft de 
werkgroep een geslaagde fietstocht georganiseerd die liep langs de toekomstige sterroute van het 
centrum van Den Haag naar Scheveningen-Haven en ook een excursie over fietsvoorzieningen voor 
raadsleden en ambtenaren naar Nijmegen, Den Bosch en Houten. 
De onderafdeling Den Haag is vertegenwoordigd in het Burenoverleg ‘Den Haag Nieuw Centraal’, de 
klankbordgroepen Grote Marktstraat, smalle delen Laan van Meerdervoort/Javastraat, de 
Internationale Ring, Nieuwe Parklaan (route van tramlijn 9), Koninginnegracht, Rotterdamsebaan, 
Neherkade en de inprikkers van de A4. 

Publiciteit

Onze vernieuwde website haagseregio.fietsersbond.nl (dus zonder www) wordt door Bob Molenaar 
bijgehouden en is gekoppeld aan de website van de landelijke Fietsersbond.. 
Ook dit jaar zijn weer veel Fietsflitsen verstuurd aan de meer dan vierhonderd leden die zich 
aangemeld hebben voor de digitale verzending van deze nieuwsbrief. De inhoud en verzending wordt 
door Bob Molenaar verzorgd. 
Er zijn ook twee nummers van de Fietsbel uitgebracht, het eerste onder coördinatie van Bob Molenaar 
en opgemaakt door Ruud Grosmann. Bij het tweede nummer was er een nieuwe redactie die naast 
Bob Molenaar en Ruud Grosmann ook bestaat uit Anneke de Jong en Rob Jamin.
Het beheer van de website www.fietsindeknel.nl was ook in het verslagjaar in goede handen bij Bob 
Molenaar.
Onze voorzitter heeft in 2012 weer regelmatig contact gehad met journalisten van de regionale media, 
zoals het AD/HC, RTV West, Den Haag Centraal, Radio Discus en Zuidwestkrant.
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http://www.fietsersbondhaagseregio.nl/

