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Aan de Gemeenteraad van Rijswijk, t.a.v. de Griffie

         Afd. Rijswijk

Betreft: Rapportage uitvoering fietsbeleid 2014         

De afgelopen vijf jaar heeft de Fietsersbond in een rapportage aan de Gemeenteraad informatie
gegeven over het halen van de planning van het vastgestelde fietsbeleid. Als referentie nemen we dit
jaar de notitie Fietsbeleid 2013 en op onderdelen andere nota's.

Fietspaden
In 2014 zijn de volgende verbeteringen geheel of gedeeltelijk tot stand gekomen: fietsbrug over de 
Vliet, Rembrandtkade Noord, Van Vredenburghweg tussen Schaapweg en Pr. Beatrixlaan 
(fietsstraat), en asfaltering van de Sir Winston Churchilllaan tussen Burg. Elsenlaan en Huis te 
Landelaan, de Pr. Beatrixlaan van grens met Den Haag tot Gen Spoorlaan, de Lange Kleiweg vanaf 
viaduct over A4 tot Haantje. Ook voor 2015 staan belangrijke verbeteringen gepland.

Verkeerslichten
Dit jaar zijn er zes verkeerslichten geklokt. (Vijf verkeerslichten bij de Haagweg zijn buiten 
beschouwing gelaten, omdat de situalie daar totaal gaat veranderen.). De de wachttijden bij één 
installatie werd een halve minuut langer dan twee jaar eerder (2013) maar blijft wel binnen de norm
van 180 seconden (voor twee rijbanen buiten het fietsnetwerk). De wachttijden bij drie installaties 
met één licht voor beide rijbanen stegen ten opzichte van twee jaar geleden, en kwamen  
ruimschoots uit boven de norm van 60 seconden (één rijbaan in fietsnetwerk).
We hebben ook 15 lichten eenmalig geklokt. Deze bleven op twee na binnen de norm. Twee zaten 
daar aanvankelijk ruim boven, maar na melding is de overschreiding hersteld. 

Fietsparkeren.
Rondom De Bogaard en bij wijkwinkelcentra zijn fietsklemmen vervangen door betere en nieuwe 
bijgeplaatst. Ook bij een aantal tramhaltes en bushaltes zijn rekken geplaatst. Volgens onze 
waarneming van fietsen buiten de rekken zijn er op de volgende plaatste tekorten.
De winkelcentra Oud Rijswijk, de Bogaard (kant Bogaardplein en Steenvoordelaan), 
Lindelaan/Ravesteinplein en minder voor het Pyramideplein. 
Het veilig parkeren van fietsen in Cromvliet en de Bomenbuurt wordt een beetje bevorderd met 
enkele fietstrommels. Verdergaande maatregelen stuiten op ruimtegebrek. 
Op tal van plaatsen staan onveilige rekken zonder bereikbare aanbindmogelijkheid: Schouwburg, 
Kinderboerderij, Colijnlaan (Hoogvliet), Trias, vestigingen van Florence en de meeste 
sportverenigingen.

Bewegwijzering
Aanpassing van de bewegwijzering is dringend nodig door de aanpassingen van de infrastructuur 
die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden (Hoekpolder, fietsbrug) en omdat de lacunes die de 
Fietsersbond op verzoek van de Gemeente in 2009 inventariseerde nog steeds niet zijn 
weggenomen.

Educatie en voorlichting
Voor kinderen zijn er fietsexamens en voor senioren een fietsinformatiedag georganiseerd. Het 
aantal aanmeldingen van senioren overtreft verre het aanbod.



Veiligheid
Iedere gemeente wordt geacht een fietsveiligheidsplan te maken. Dat is er nog niet.

Communicatie
In de Duurzaamheidsagenda 2020 zijn aangekondigd publieksacties voor bewustmaking van de 
positieve en negatieve effecten van verschillende manieren van reizen zoals de ‘Week van de 
Vooruitgang’ en ‘Op de fiets werkt beter’. Dit is niet terug te vinden op de website van de 
Gemeente. Wel heeft de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak 2015 veel aandacht besteed aan 
het positieve van fietsen.

Fietsendiefstal
In november 2014 heeft de Gemeente met de politie een plan van aanpak fietsendiefstal vastgesteld.
Enkele acties hebben plaatsgevonden: graveren postcode en huisnummer, ter beschikking stellen 
fietsrekken in voortuinen. In onze rapportage over 2015 zullen we zo mogelijk de effecten melden.

Gladheidsbestrijding
In de notitie Strooiroutes staat waar bij gladheid gestrooid wordt. Naar onze waarneming is dat in 
de afgelopen twee winters goed gedaan.

Verlichting
De Fietsersbond heeft bij donker de verlichting op fietspaden beoordeeld. Matig vonden wij de 
Hoornbrug, de Geestbrugweg, de Cromvlietkade (kant water), de Gen. Spoorlaan (tussen 
Volmerlaan en Fockstr.), de Huis te Landelaan (tussen Gen Spoorl. en Churchilllaan), de 
Churchilllaan (tussen Huis te Landelaan en Burgemeester  Elsenlaan) en de Beatrixlaan NO richting
Haitsmapad. Slecht vonden we de Einsteinlaan naar de Delftweg.

Toename aandeel van het fietsverkeer
Volgens de Structuurvisie Mobiliteit stelt de Gemeente als doel dat in 2020 40% van de 
verplaatsingen in Rijswijk op de fiets plaatsvinden (ten opzichte van 17% in 2010). Deze gegevens 
hebben we over 2014 niet kunnen vinden.

Conclusies
De ambitie van de Gemeente om het vervoer per fiets te bevorderen zodat het in 2020 meer dan 
verdubbeld is ten opzichte van 2010, vereist een aanzienlijke inspanning. 
Bij de verbetering van fietspaden, het fietsparkeren bij winkels en OV, de gladheidsbestrijding en 
educatie zien we vooruitgang. In Cromvliet en de Bomenbuurt is er echter een groot tekort aan  
rekken. Er zijn in Rijswijk ook nog veel onveilige rekken. De afstelling van verkeerslichten lijkt 
ongunstiger te geworden te zijn. Aan de bewegwijzering, het gevaar van paaltjes in het wegdek en 
de communicatie om het fietsen te bevorderen, wordt niets of bijna niets gedaan. Het 
fietsveiligheidsplan is er nog niet.
De Fietsersbond pleit voor voldoende inspanningen over het hele scala, omdat alleen dan de 
gemeentelijke ambitie kans van slagen heeft.
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