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Voor u ligt een nieuwe aflevering van Het Fietsbelletje. Deze nieuwsbrief verschijnt 
zo vaak als de actualiteit daar om vraagt. Mogelijk wordt deze nieuwsbrief in de 
(nabije) toekomst omgezet in een nieuwsbrief per e-mail. Wij hopen niet alleen dat u 
deze nieuwsbrief leest, maarer-indien nodig- ook op reageert. 
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Nieuwe naam en website 
Sinds 1 juni heet uw afdeling' Fietsersbond Haagse regio'. Dat heeft de ledenverga
dering op die datum besloten, op voorstel van het bestuur. In de loop van de tijd is de 
regio waarin deze afdeling actief is steeds groter geworden. Den Haag is nu een van 
de onderafdelingen, net als Rijswijk, Westland en de andere. Het werd tijd om dat 
ook in de naam terug te laten komen. 
En bij een nieuwe naam past een nieuwe website. Deze is ook tijdens de laatste 
ledenvergadering gelanceerd! Het bestuur is erg blij met de inzet van het lid dat deze 
website bouwt en beheert. De site is nog in opbouw, maar nu al het bezoeken waard. 
Neemt u zelf maar eens een kijkje op www.fietsersbondhaagseregio.nl. 

De Week van de Vooruitgang 
Zondag 17 september was het weer de Europese Autovrije dag. Veel gemeenten in 
Nederland deden mee. Helaas niet alle gemeenten van onze afdeling .... Het Haags 
Milieucentrum (HMC) en een aantal andere organisaties, waaronder de Fietsersbond 
Haagse Regio, wilden die dag de Stille Veerkade en de Paviljoensgracht laten afslui
ten. Daar had dan onder meer een discussie moeten plaatsvinden over het gemeen
telijke VerkeersCirculatiePian, om draagvlak hiervoor te creëren bij bewoners en mid
denstand. De gemeente voelde er echter niets voor om een deel van de Parkeer
route af te sluiten. Dan mag het geen Autovrije Dag heten, vonden de Fietsersbond, 
het HMC en de Vereniging Milieudefensie, en weigerden hun medewerking. 
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De autovrije zondag is onderdeel van de Europese Week van de Vooruitgang. In 
deze week is er veel aandacht voor fietsen naar werk en school. Ook in de Haagse 
regio werden veel activiteiten georganiseerd , met in sommige gevallen de Fietsers
bond als medeorganisator. 
De gemeente Zoetermeer organiseerde met de Fietsersbond en Milieudefensie op 17 
september een fietstocht langs alle parken . De Provincie pakte op 18 september 
groot uit met een informatiemarkt om haar personeel te stimuleren op de fiets naar 
het werk te gaan. Uiteraard was de Fietsersbond er met een stand aanwezig en 
fietsenhandelaar Hans Struijk demonstreerde er wat staaltjes van vernuft uit zijn 
assortiment. 

Energiek fietstochtje 
Op 7 oktober organiseert het Haags Milieucentrum een fietstochtje langs gebouwen 
en installaties die iets bijzonders op energiegebied doen. Die dag is namelijk uitge
roepen tot Energiedag. De route start in het stadhuis en voert via Scheveningen en 
de elektriciteitscentrale aan het De Constant Rebecqueplein naar het pand van 
Stichting Aarde-Werk aan de Hugo de Grootstraat De flyer die u bij dit Fietsbelletje 
aantreft vertelt u er meer over. Actuele informatie, waaronder de routebeschrijving, 
vindt u op www.haagsmilieucentrum.nl. 

Wijken voor de Fiets 
'Wijken voor de Fiets' is een door het ministerie van VROM gesubsidieerd project. 
In vijf wijken in vijf verschillende gemeenten gaat dit project van start. In Den Haag is 
de wijk Transvaal uitgekozen. Doel van het project is het creëren van een veilige en 
gezonde wijk, die uitnodigt om te bewegen . Bij veiligheid gaat het om sociale en 
verkeersveiligheid . Bij gezondheid gaat het om bewegen, lopen, fietsen en spelen, 
maar ook om een goede luchtkwaliteit De uitvoering van het project ligt in handen 
van het Landelijk Bureau van de Fietsersbond . De afdeling Haagse Regio van de 
Fietsersbond ondersteunt de activiteiten die uit het project voortvloeien. 
Zie voor meer informatie onze website www.fietsersbondhaagseregio .nl. 

FietsindeKnel.nl 
Eind mei lanceerden het Haagse Milieucentrum en de Fietserbond Haagse Regio 
deze website . De site is een groot succes. Fietsers kunnen hier knelpunten melden 
die ze onderweg tegenkomen. Dat blijken er veel in de sfeer van gebrekkige 
handhaving te zijn , maar ook nieuw ingerichte kruispunten met krappe opstelruimtes 
voor fietsers blijken een belangrijke steen des aanstoots. We zijn heel benieuwd naar 
ûw ervaringen! U kunt deze melden op www.fietsindeknel.nl. 
Controleer wel even of uw knelpunt niet al door iemand anders aangemeld is. Zo ja , 
dan kunt u zich daar door het geven van een reactie bij aansluiten. Ook als u in de 
regio woont is uw melding welkom. We informeren uw gemeente. 
U hebt niets te melden? Neem dan toch eens een kijkje en u ziet wat er zich 
afspeelt in onze Haagse fietswereld . 
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Brits bezoek 
Ons Engels hebben wij kort geleden goed kunnen oefenen. Op dinsdag 14 augustus 
jl. bracht een groep fietsers uit Cambridge en omgeving (leden van de Cambridge 
Cycling Campaign en een aantal ambtenaren) een bezoek aan Den Haag. Ze fiet
sten door Nederland om te genieten van het land en tevens om te onderzoeken wat 
hier allemaal voor de fietser gebeurt. Op het stadhuis gaf fietscoördinator Tristan 
Martin een presentatie over het Haagse fietsbeleid. Biesieklette en de Fietsersbond 
Haagse regio vertelden wat zij precies doen voor de Haagse fietsers. De Britten 
waren zowel jaloers als zeer enthousiast en vervolgden een dag later veel wijzer hun 
weg. 

Fietsen rond het Groene Hart 
281 km bedraagt de totale lengte van de fietstocht 'langs de grenzen van het Groene 
Hart' die onlangs in boekvorm verscheen. Zoals gebruikelijk is het weer een handig 
ringbandje geworden met fraai kaartmateriaal en duidelijke routebeschrijvingen. 
'Fietsen rond het Groene Hart', Stichting ReCreatief Fietsen, ISBN 90-77056-20-3, 
www. recreatief-fietsen. nl. 

Digitale nieuwsbrief 
Het produceren en verzenden van zelfs een simpele nieuwsbrief als Het Fietsbelletje 
kost veel tijd en geld. Van beide elementen komen we tekort. We hopen daarom dat 
u Het Fietsbelletje voortaan digitaal wilt ontvangen. Geef in dat geval even uw 
e-mailadres en postcode door aan denhaag@fietsersbond.nl. Enkele honderden 
leden hebben ons al eerder hun digitale adres gegeven; die hoeven dat natuurlijk niet 
opnieuw te doen. 
Verder werken wij aan een verzendlijst om leden snel op de hoogte te kunnen 
brengen van belangrijk fietsnieuws. Bent u daarin geïnteresseerd, geef ons ook dan 
even uw mailadres door. Vermeld s.v.p. duidelijk of het u te doen is om Het 
Fietsbelletje, de fietsnieuwsflitsen of allebei. 

Gezocht: Actieveleden 
U heeft het kunnen lezen: de Fietsersbond Haagse regio is een actief kluppie. Maar 
teveel komt op te weinig mensen neer. Uw hulp is hard nodig! Bijvoorbeeld in de 
klankbordgroep van de werkgroep Gemeentepolitiek, die beleidsstukken leest en 
daarover adviezen uitbrengt. Neem alstublieft contact op met de secretaris, 
denhaag@fietsersbond.nl of tel. 362 15 42 als u ons wat werk uit handen denkt te 
kunnen nemen! 
Hebt u iets te melden voor de volgende nieuwsbrief of wilt u ons ergens op attent 
maken? Laat ons dat weten in een mailtje of een brief ! 

Colofon: Het Fietsbelletje is een uitgave van de Fietsersbond, afdeling Haagse Regio. 
Redactie: Astrid van Vliet. Bijdragen: Daan Goedhart en Bob Molenaar. 
Redactieadres: Postbus 11638, 2502 AP, Den Haag. E-mail: denhaag@fietsersbond.nl. 
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