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ALTIJD VERKIEZINGSTIJD 
Onze simpele fiets blijkt in de ver
vroegde verkiezingsstrijd van Vliet
stede (Voorburg en Leidschendam) 
een fel stalen strijdros te zijn geweest: 
Groenlinks pleitte als eerste voor 
betere fietsvoorzieningen, de SP in
troduceerde vervolgens de FietsMiles 
(korting op trein-, tram-, of buskaartje 
als je per fiets naar het openbaar ver
voer komt), waarna D66 een fietstocht 
door het vele groen van de nieuwe 
gemeente organiseerde. De PvdA 
tenslotte, voerde met minister Prank 
een grande finale uit door gewoon
weg het hele milieubeleid onder de 
aandacht van de kiezers te brengen . 

Ook in Den Haag is, na een uitge
breide discussie in de media over de 
gevaren van vrachtwagens voor het 
langzame verkeer, de doodgewone 
fiets vroegtijdig inzet geworden van 
de strijd om de kiezersgunst. De 
gemeenteraadsfracties werden het 
vervolgens bewonderenswaardig snel 
eens over de aanpak van de 
verkeersonveiligheid voor fietsers: 
voer het voorgenomen beleid sneller 
en beter uit! Oftewel meer vrijliggende 
fietspaden en fietsstroken aanleggen, 
meer 30-kilometerzones inrichten en 
de oversteekbaarheid van hoofdwe
gen verbeteren. Deze positieve op
vatting voldoet volkomen aan het ver
zoek dat de Fietsersbond op 17 okto
ber jl. tot de verkeerscommissie van 
de gemeenteraad richtte: een verho
ging van het gebruik van de fiets voor 
de korte afstanden in de stad , zonder 
stijging van het aantal verkeersslacht
offers onder fietsers. Dat dit mogelijk 
is blijkt ook uit de gegevens die de 
gemeente op haar beurt naar buiten 
bracht over de laatste aantallen fiets
ongevallen: dankzij de uitvoering in 
2000 van relatief veel infrastructurele 
maatregelen in Den Haag (geheel 
volgens Ouurzaam Veilig) was het 
aantal fietsongevallen in dat jaar het 
laagste van de afgelopen zes jaar! 
Vorig jaar vielen er in Den Haag 602 
ongevallen te betreuren , waarvan 2 
met dodelijke afloop, 287 met letsel 
en 313 met materiele schade. Maar in 
het jaar 1997 (een mooie zomer!) 
vonden 842 ongevallen plaats, waar
van 7 met dodelijke afloop, 421 met 
letsel en 414 met materiele schade. 
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Zoals u weet kunnen verkiezingen 
gebruikt worden om een wethouder 
van een gemeente af te rekenen op 
het gevoerde beleid . Ook kunnen be- ' 
paalde gemeentefracties beloond 
worden voor hun actieve inzet voor 
de verbetering van fiets
voorzieningen. Ten slotte kunnen, 
door de presentatie en vergelijking 
van de verschillende partij
programma's, ook de toekomstige 
activiteiten van de fracties worden 
beoordeeld. In een volgende Fietsbe/1 
gepland vlak voor de verkiezingen in 
maart, zullen wij u hierover verder 
informeren. Maar hoe belangrijk de 
verkiezingen ook zijn voor de samen
stelling van de gemeenteraad en het 
college van wethouders, het houden 
van gemeenteraadsverkiezingen ge
beurt slechts eens in de vier jaar. Oo 
in de tussentijd spant de Fietsers
bond , als behartiger van het alge
meen belang (mobiliteit, leefbaarheid 
en gezondheid) zich in om bij de lo
kale politiek te lobbyen voor de goedE!l 
zaak. Dit is uitvoerbaar doordat leden 
zich nog vrijwillig voor de Fietserbond 
inzetten door middel van de puurste 
vorm van democratie: goed ge·infor
meerde, vogelvrije burgers die het 
recht hebben en nemen om zich uit te 
spreken. Deze oorspronkelijke vorm 
van direct stadsbestuur is in de ge
meente Den Haag een bijna-mogelijk+ 
heid geworden dankzij het gebruik 
van de nieuwste informatietechnolo
gie: kijk eens op www.denhaag.nl/ 
fietsvoorop! en laat uw stem gelden! 

Marc Beek 
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ONVOLDOENDE 
EINDRAPPORT fiETSBALANS DEN HAAG 

Vorig jaar hebben de Fietsersbond en 
de gemeente Den Haag gezamenlijk 
het gemeentelijke fietsklimaat getest. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van een 
m etfiets , die aspecten zoals trillings
hi der (van gaten en hobbels in het 
wegdek), geluidhinder (van langs
razende brommers) , stopfrequenties 
(bij de vele.stoplichten) en de gemid
delde reistijd kan meten. De uitkom
sten van de metingen die hier en el
ders in het land plaatsvonden zijn te 
vi den op de website van de Fietsers
bond, www.fietsersbond.nl. Hierdoor 
zijn nu de scores van de meting in 
Den Haag eenvoudig te vergelijken 
met de resultaten van soortgelijke 
metingen in andere grote gemeenten, 
zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 
Maastricht of Apeldoorn . Maar vooral 
de vergelijking met de gemeenten uit 
de eigen regio (Leiden en Voorburg) 
Ievert een herkenbaar beeld op: de 
gemeente Den Haag scoort op bijna 
ai le aspecten een onvoldoende. Op 
bijna aile aspecten behalve - ook zo 
kenmerkend voor Den Haag - het 
aspect beleid : op papier ziet het 
Haagse fietsbeleid er goed uit. Dit is 
vooral te danken aan de aandacht die 
de gemeente besteedt aan het fiets
parkeren (bijvoorbeeld resulterend in 
fietsbeugels en al dan niet kunstzin
nige Biesieklette-stallingen) en het 
eigen vervoersmanagement: de ge-

eente zet de fiets zelf steeds vaker 
in als vervoersvorm bij het woon
werkverkeer of als dienstfiets bij het 
zakelijk verkeer. 

VERKEERSONVEI LIG HElD 

Behalve meetgegevens bevat de 
Fietsbalans ook de conclusie van een 
a alyse van het aantal verkeers
slachtoffers in Den Haag en de uit
slag van een enquete naar de tevre
denheid onder de Haagse fietsers. 
Absoluut gezien is de verkeersveilig
h id voor fietsers in Den Ha~g goed, 
maar daarbij valt wei een kantteke
ning te maken: terwijl het aantal ver
keersslachtoffers onder automobil is
ten en voetgangers dankzij allerlei 
(gemeentelijke) maatregelen tussen 
1988 en 1998 is gedaald, bleef het 
aantal slachtoffers onder fietsers en 

bromfietsers ongewijzigd. Wegen
bouwers letten, zelfs bij de aanleg 
van Duurzaam Veilig , nog onvol
doende op de specifieke gevolgen 
voor fietsers. · 
Uit de fietserstevredenheids-enquete 
bleek verder dat de fietsende Hage
naar zich relatief onveilig voelt. De 
gegevens uit de Fietsbalans bieden 
hiervoor een eenvoudige verklaring : 
in Den Haag beschikt een fietser over 
minder vrijliggend fietspad dan in 
welke andere, vergelijkbare grote 
stad in Nederland dan ook. Een 
Haagse fietser moet relatief vaak de 
weg delen met andere weggebrui
kers , zoals auto's, vrachtwagens en 
de Haagse tram met zijn rails . Een 
vrijliggend fietspad is voor een fietser 
wat de beschermende carrosserie 
van de auto is voor de automobilist. 
De veelvuldig toegepaste rode fiets
stroken geven bl ijkbaar geen veilig · 
gevoel. En niet ten onrechte: in Den 
Haag raakten in het afgelopen half 
jaar drie fietsers ernstig gewond door 
openslaande portieren van foutief 
geparkeerde auto's. De rode fiets
strook staat hier niet voor niets beter 
bekend als dubbel-parkeerstrook. 

VIA OMWEG NAAR OPONTHOUD 
De gemeente kan nog veel doen om 
het fietsen in de stad Den Haag veili
ger en daarmee aantrekkelijker te 
maken. Dit begint met een gebrui
kersonderzoek naar de behoefte aan 
logische fietsverbindingen onder fiet
sers en potentiele fietsers. Bij de be
spreking van het nieuwe Verkeers
plan heeft de gemeente Den Haag 
toegezegd, om komend jaar ook 
bruikbare tellingen voor het fiets
verkeer te gaan houden (tot nu toe 
waren de verzamelde gegevens sta
tistisch onbruikbaar, omdat toevallige 
weersinvloeden of schoolvakanties 
niet in de uitslag werden verwerkt). 
Een dergelijk onderzoek, zoals al 
door de Provincie Zuid-Holland wordt 
uitgevoerd, zal aangeven welke rou
tes door fietsers het meest gebruikt 
worden, bijvoorbeeld routes naar 
scholen, winkels of opstappunten van 
het openbaar vervoer. Het huidige 
hoofd-fietsroutenetwerk, hoe fijnmazig 
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ook, is gebaseerd op de misvatting 
dat fietsers net als automobilisten de 
doorgaande hoofdwegen willen ge
bruiken. Maar fietsen vindt op een 
veel kleinere schaal plaats en fietsers 
gaan liever rechtstreeks op hun be
stemming af. In Den Haag worden de 
fietsers nu langs de hoofdwegen ge
leid , om daar vervolgens relatief lang 
voor stoplichten te moeten blijven 
staan. De fiets ·is hierdoor geen echte 
concurrent van de auto, zelfs niet bij 
een verplaatsing over afstanden kor
ter dan vijf kilometer. Het is dan ook 
geen verrassing dat het fietsgebruik 
in Den Haag ruim onder het landelijk 
gemiddelde ligt. Vanwege het relatief 
hoge autogebruik voor de korte at
stand zijn infrastructurele ingrepen 
nodig om dichtslibbing van het Haag
se wegennet te voorkomen. Maar 
zonder speciale fietsvoorzieningen 
vormen grote infrastructurele bouw
werken vaak weer een extra barriere. 
De concurrentiepositie van de fiets in 
de stad zal daarmee nog verder ver
slechteren, waarmee de cirkelredene
ring van de centrum-ring is gesloten. 

VEILIG EN VLOT 

De gemeente Den Haag kan de 
verkeersonveiligheid onder fietsers 
het beste aanpakken door vooral i·n 
en om de binnenstad meer vrijliggen
de fietspaden met voldoende ongelijk
vloerse kruisingen aan te leggen . AI
leen dit maakt het fietsen behalve vei
lig ook vlot en daarmee concurrerend 
met de auto. Hiervoor is overigens 
nog wei een bijpassend volwassen 
gemeentelijk budget nodig. De beno
digde brede politieke steun lijkt mo
menteel aanwezig: het gemeentelijk 
auto-matisme is met de invoering van 
een parkeerverbod op het Lange 
Voorhout doorbroken. 
Door de aanleg van betere fiets
voorzieningen, met name in de nabij
heid van opstappunten van het open
baar vervoer, zal het fietsgebruik in 
Den Haag kunnen toenemen en wordt 
er een echte bijdrage geleverd aan de 
oplossing van het bereikbaarheids
probleem van de stad Den Haag. 

Marc Beek 
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BELEID EN PRAKTIJK UIT BALANS 
Op 17 oktober presenteerde de 
Fietsersbond de Haagse resultaten 
van de Fietsbalans in de Commissie 
voor Verkeer, Binnenstad en Be
schermde Stadsgezichten. Na de ge
meente te hebben bedankt voor de 
prettige samenwerking in de afgelo
pen periode en de fractie van 
Groenlinks voor het aanvragen van 
subsidie ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de Fietsersbond, 
zei afdelingsvoorzitter Marc Seek het 
volgende: 
"Het aantal slachtoffers onder fietsers 
is het afgelopen jaar gedaald. Dit is 
een prachtig resultaat, wat helaas 
buiten de gemeten periode van de 
Fietsbalans is gevallen. Dit mooie 
resultaat is, behalve dankzij het hou
den van meer snelheidscontroles, te 
danken aan de goede gemeentelijke 
uitvoering van de maatregelen Brom
mers op de rijbaan en Fieters van 
rechts voorrang. Niet voor niets wa
ren dit twee van de vier punten waar
voor de Fietsersbond 25 jaar geleden 
is opgericht! De Fietsersbond blijft 

pleiten voor meer veiligheid, maar 
doet dit wei in combinatie met vele 
andere aspecten die het fietsen in 
Den Haag aantrekkelijk moeten ma
ken. Want aan een veilige fietsroute 
die verder door niemand gebruikt 
wordt heeft niemand wat. Een veilige 
fietsroute is daarom ook een vlotte 
fietsroute. Hoe een fietsroute vlot ge
maakt kan worden, heeft u in de pre
sentatie van de Fietsbalans kunnen 

. horen en staat verder uitgewerkt in 
het volledige Eindrapport Fietsbalans 

. Den Haag, welk ik hierbij aan de wet
houder als eerste wil overhandigen." 

De tevredenheid van de commissie
leden over de goede score voor het 
Haagse fietsbeleid werd aanmerkelijk 
versjteerd door de slechte doorwer
king van dit beleid in de praktijk, die 
uit de Fietsbalans-resultaten overdui
delijk naar voren komt. Reden voor 
Pieter van der Linden van het Lande
lijk Bureau van de Fietsersbond om te 
verklaren dat de effecten van de uit
voering van beleid vaak wei zo'n 10 a 

COOL COLLEGE 
In de eerste twee weken van oktober 
stond het Aloysius College aan de 
Oostduinlaan in het teken van de 
fiets. Voor het derde achtereen
volgende jaar organiseerden docent 
Duits Hans Pieterson en enkele colle
ga's toen de Week van de Fiets, be
doeld om leerlingen te stimuleren met 
dit vervoermiddel naar school te ko
men. Kiest normaliter zo'n zestig pro
cent van de bijna duizend leerlingen 
voor de fiets, tijdens de actieweken 
turfde Pieterson er circa tien procent 
extra. Omdat gezondheidsargumen
ten voor de leraar belangrijker zijn 
dan voor de gemiddelde pupil , wor
den niet te versmaden prijzen als een 
fiets ter waarde van fl. 1.200 en (nog 
veel belangrijker) een exemplaar van 
Playstation 2 in de strijd geworpen. 
Om voor de prijs in aanmerking te 
komen moet een leerling een be
paalde lettercombinatie op krasloten 
bij elkaar zien te krijgen. De loten zijn 
te winnen door met de fiets naar 

school te komen. De kraslotmethode 
is een goed middel om draagvlak te 
creeren, zo is Pieterson .gebleken: "Je 
merkt dat leerlingen in een klas 
elkaar stimuleren om mee te doen 
aan de fietsactie" . 

De docenten streven ernaar om de 
leerlingen zo vaak mogelijk op de 
fietsactie te wijzen. Zelfs basisschool
leerlingen die interesse tonen voor 
een vervolgopleiding op het Aloysius 
krijgen er informatie over. Het gaat 
Pieterson erom dat fietsen gezond is; 
de school kampt niet met het pro
bleem van gemotoriseerde haal- en 
brengmoeders. "De leerlingen die niet 
fietsen komen overwegend met het 
openbaar vervoer. Er zijn niet meer 
dan zo'n twintig ouders die hun kinde
ren met de auto naar school brengen. 
En dat 'voor de deur' afzetten wordt 
vaak heel letterlijk genomen. Dan kan 
verder niemand er in of uit." 
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15 jaar op zich Iaten wachten. 
Ook over de goede score voor veilig
heid heerste vrijwel ·commissiebreed 
tevredenheid , maar wederom was het 
Van der Linden die een kritische kant
tekening plaatste. Uit de enquete 
bleek immers dat de Haagse fietser 
zich meer dan gemiddeld onveilig 
voelt. En zo'n negatieve beleving kan 
voor een hoop mensen een beletsel 
vormen om op de fiets te stappen. 
Wethouder Bruno Bruins conclu
deerde dat de uitslag van de Fiets
balans de gemeente uitnodigt tot 
extra inspanningen op fietsgebied . Zo 
zou bezien moeten worden of fietsers 
vaker groen Iicht kunnen krijgen en 
zouden· comfortverbetering en de 
aanleg van doorgaande routes meer 
prioriteit moeten krijgen . In de binnen
kort te verschijnen nota Fiets Voorop 
Extra worden aanvullende gelden 
uitgetrokken voor nieuwe fiets
voorzieningen en extra onderhoud. 
De wethouder zei belang te hechten 
aan het regelmatig opmaken van een 
fietsbalans. 

De jaarlijkse actie vergt heel wat or
ganisatie, niet in de laatste plaats 
vanwege de noodzakelijke 
sponsorwerving, Pieterson zou zijn 
initiatief graag verbreden en is daar
over in contact geweest met de ge
meente. "be gemeente lijkt me de 
aangewezen organis"atie om zo'n actie 
te dragen. Als meer scholen meedoen 
wordt het voor sponsors interessanter. 
En je zou kunnen denken aan een 
depot met een soort witte fietsen, die 
tijdens actieweken aan leerlingen in 
bruikleen kunnen worden gegeven ." 

Dit jaar heeft de leraar voor het eerst 
systematisch onderzocht hoeveel 
extra leerlingen de school per fiets 
bezochten. "Maar hoeveel van die 59 
er op de fiets bl jven komen weet ik 
niet. Leerlingen in de hogere klassen 
staan ons uit te lachen met onze fiets
actie." 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP GEMEENTEPOLITIEK 
De werkgroep gemeentepolitiek heeft 
het afge/open jaar diverse keren inge
sproken op vergaderingen van de 
commissie Verkeer, Binnenstad en 
Beschermde Stadsgezichten. Diverse 
politieke partijen reageren hier nu vee/ 
vaker op dan in het eerste jaar, en 
meestal in positieve zin. 

Afgelopen mei kw~in er een voorstel 
op tafel om op de Thorbeckelaan 
fietsstroken in rood asfalt aan te leg
gen. Eind vorig jaar hadden wij dit 
voorstel in onze overleggen met amb
tenaren al onder ogen gehad en wa
ren er toen in principe mee akkoord 
gegaan. Maar in de tussentijd waren 
er weer een paar fietsers op fiets
stroken aangereden en vonden wij -
en veel buurtbewoners - dat we in de 
commissievergadering een ander ge
luid moesten Iaten horen. 'Voortschrij
dend inzicht', noemen ze dat. Wij we
zen het plan daarom af en stelden 
voor dat er fietspaden aangelegd zou
den worden. De meerderheid van de 
commissie nam dit voorstel over, wat 
ons door de wethouder en ambtena
ren niet in dank werd afgenomen. We 
waren immers eerst akkoord gegaan. 
Een paar maanden later kwam er een 
nieuw plan met fietspaden . Een leuk 
succes zou je zeggen, maar Iaten we 
niet te vroeg juichen. 

PARKEERPLAATSEN 

Voordat een plan in de commissie 
komt, zijn er een paar jaar aan voor
bereiding aan vooraf gegaan. Er 
wordt gemeten, gerekend en , zoals 
het hoort, krijgen belanghebbenden 
de mogelijkheid in te spreken op de 
plannen. Toen het plan in eerste in
stantie in de inspraak kwam was er al 
heel wat werk verzet, want er zouden 
o.a. een paar parkeerplaatsen ver
dwijnen (altijd een gevoelig punt) . Het 
nieuwe plan komt binnenkort in de 
inspraak. Er zouden nu nog meer par
keerplaatsen moeten verdwijnen, 

aar het grootste bezwaar komt nu 
van de bewoners die zien dat hun 
stoep smaller gaat worden , wat de 
kinderen weer belemmert om buiten 
te spelen. Het is dus nog lang niet 
zeker dat de fietspaden er komen. 
Zeker is wei dat de huidige situatie -
fietsstroken in zwart asfalt - nog wei 

even zal blijven voortbestaan. We 
wachten maar af. 

NEHERKADE 
Vorig jaar juni stelden wij voor om op 
de kruisingen met de Neherkade bor
den te plaatsen die fietsers in de rich
ting Rijswijk adviseren niet over de 
Neherkade te fietsen , maar 50 meter 
door te rijden en dan de Laakweg te 
nemen. Niet aileen de politieke par
tijen waren het hiermee eens, ook de 
toenmalige wethouder Meijer en de 
ambtenaren waren enthousiast. Zo
iets kon binnen zes weken wei gerea
liseerd zijn , dachten we. Dit viel te
gen. Eerst kwam de grote vakantie 
ertussen. Toen moest er een antwerp 
gemaakt worden. Oat antwerp moest 
door ons goedgekeurd worden. Wij 
veranderden er iets aan . Toen ging 
het antwerp naar de stadsdeel
beheerder. Die wilde eerst de Advies 
Commissie Openbare Ruimte raad
plegen. Het werd december en nog 
hingen de borden er niet. Reden: er 

. was een nieuwe stadsdeelbeheerder, 
die totaal anders dacht dan zijn voor-

ganger. Tenslotte werden de borden in 
september 2001 geplaatst. Veertien 
maanden nadat we zulke positieve 
reacties hadden gehad op onze in
spraak. Het vervolg komt nu: 3 okto
ber 2001 kwam in de commissie 
VBBS het voorstel om de Neherkade 
voor fietsers verboden te verklaren. 
Argument: De Neherkade is onder
dee! van de Centrumring, dus vee! · 
autoverkeer, er wordt daar hard gere
den, dat is gevaarlijk voor fietsers en 
er ligt een mooie alternatieve route op 
de Laakweg. Vielen wij daar in ons 
eigen zwaard? Wij konden niet tegen 
dit verbod zijn. In de inspraak hebben 
wij aangedrongen om het verbod pas 
in te stellen als de alternatieve route 
volgens onze wensen (asfalt, veilige 
kruisingen , sociaal veilig, het gehele 
traject) is aangepast. 

Op 17 oktober werd de Fietsbalans in 
de commissie gepresenteerd. De dis
cussie daarover vindt u elders in dit 
blad . 

Daan Goedhart en Ben de Nijs 

DE KERSTMAN KWAM VROEG DIT JAAR 

Op een zaterdagochtend in november 
werd Ben de Nijs wreed wakker ge
beld door het harde geluid van zijn 
eigen deurbel. Op de stoep stond een 
natgeregende koerier van de ge
meente Den Haag, die vier bijzonder 
grote enveloppen uit een postzak 
haalde en deze enigszins veront
schuldigend aanbood. Maar Ben be
greep onmiddellijk dat deze witte gi
ganten niet door de brievenbus en 
zelfs niet door de schoorsteen had
den gekund . Na vriendelijk bedankt te 
hebben scheurde Ben een van de 
enveloppen vol verwachting open en 
werd hij blij verrast door de inhoud 
hiervan: het eerste, enige, echte con
cept-Verkeersplan 2001-2010 van de 
gemeente Den Haag, met zowel op 
de voorkant als op de achterflap een 
grote foto met fietsers! Bijna te ze
nuwachtig om verder te gaan, bla
derde Ben toch de tekst snel door en 
herkende hij direct al vee! van wat de 
Fietserbond eerder op het verlang
lijstje had gezet! Na dit eerste gevoel 
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van onwerkelijke feestvreugde sloeg 
bij Ben toch weer de twijfel toe , want 
zou het plan ook na diepere bestude
ring diezelfde feestelijke gevoelens 
blijven oproepen? 

Bent u ook zo benieuwd geworden 
naar dit Haagse Verkeersplan? Haal 
het dan op bij het gemeentelijk 
informatiepunt op het Stadhuis of ga 
het inzien op uw eigen Stadsdeel
kantoor. Wie vervolgens ook nog be
nieuwd is naar het antwoord op de 
vraag die Ben zichzelf stelde, kan 
hiervoor het beste op 19 december 
otn 9.00 uur (alweer vroeg) naar het 
Haagse stadhuis komen . Dan zal de 
gemeenteraad het concept
Verkeersplan voor de eerste keer be
spreken. Wat voor de landelijk voor
zitter van de Fietsersbond, Tweede
Kamerlid en Hagenaar Jaap Jelle 
Feenstra, natuurlijk het moment is om 
het rapport Beter op de fiefs in Den 
Haag te presenteren. 
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VERENIGINGSNIEUWS 

0PROEP 

Na het vertrek van Ronald Luijten (zie 
elders in dit nummer) is de redactie 
van De Fietsbel dringend aan verster
king toe. Heeft u affiniteit met de 
Fietsersbond, bent u goed in Neder
lands en kunt u een paar maal per 
jaar wat dagdeler'l vrijmaken, dan bent 
u voor ons de juiste man (v/m). Bege
leiding en een onkostenvergoeding 
behoren tot de mogelijkheden. Heeft 
u interesse of wilt u liever eerst meer 
weten, neem dan contact op met Bob 
Molenaar, tel. 070 362 15 42. 

Ook voor andere functies binnen de 
afdeling kunnen we nog altijd vrijwilli
gers gebruiken. Deze lopen uiteen tot 
het mee-uitvoeren van onderzoeken 
tot het bemannen (v/m) van stands en 
het plakken van adresstickers op 
Fietsbellen . 
Voor nadere informatie en voor aan
melding kunt u contact opnemen met 
Marc Beek, tel. 070 345 43 95. 

0000 AAN DE DODE HOEK 

Op 10 november heeft de Afdeling 
een open brief gericht aan kantoor
houders en bedrijfsleiders om aan
dacht te vragen voor de dode hoek bij 
vrachtauto's. Ieder jaar eist dit manco 
in het zichtveld van vrachtwagen
chauffeurs zo'n dertig Ievens en onge
veer honderd zwaargewonden. In de 
brief vraagt de Fietsersbond aan de 
bedrijven om nu al maatregelen te 
nemen, vooruitlopend op nieuwe lan
delijke en Europese regels. Zo kun
nen zij het eigen vrachtwagenpark 
voorzien van dichte zijafscherming en 
extra dode-hoekspiegels of camera's, 
en dit ook eisen van transport
bedrijven die voor hen werken. Verder 
kunnen zij afzien van het rijden op 
routes en tijdstippen waarop veel kin
deren naar en van school fietsen. Tot 
slot kunnen zij er bij de gemeente op 
aandringen om, door wijziging van de 
vormgeving, kruispunten veiliger te 
maken, bijvoorbeeld met vakken 
waarin fietsers zich v66r de vracht
auto kunnen opstellen. 
Een brief over hetzelfde onderwerp 
werd naar de Haagsche Courant ge-

stuurd als reactie op 'De Stelling van 
de Week'. Aanleiding was een dodelijk 
ongeval op de Johan de Wittlaan 
waarbij een vrachtwagen betrokken 
was. Voorzitter Marc Beek bepleitte 
ook in deze brief voorzieningen aan 
vrachtauto's en infrastructurele maat
regelen, maar constateerde eveneens 
dat "aan het correct verkeersgedrag 
van fietsers en voetgangers veel te 
verbeteren valt". De Fietsersbond ziet 
hierin, in samenwerking met het Pro
vinciaal Overleg Verkeersveiligheid 
en 3VO, een belangrijke voorlich
tende taak. 

DuBBELINTERVIEW 

Op 11 oktober zond Radio West een 
dubbelinterview oyer verkeersveilig
heid uit met als deelnemers afdelings
voorzitter Marc Beek en de Haagse 
verkeerswethouder Bruno Bruins. 
Beek stelde daarin dat het onveilig
heidsgevoel mensen ervan weerhoudt 
om in Den Haag de fiets te nemen. In 
deze stad wordt de fiets immers maar 
voor 30% van de verplaatsingen on
der de 7,5 kilometer gebruikt, tegen 
38% in andere gemeenten. De w'et
houder zei zich inderdaad te kunnen 
voorstellen dat fietsers zich niet 
overal veilig voelen. Het verzoek van 
Beek om verhoging van het budget 
voor fietsvoorzieningen C zes mil
joen per jaar) was dan ook niet aan 
dovemansoren gericht. Wethouder 
Bruins: "Zeker gaan we er meer aan 
besteden en het zal nog een hele 
opgave worden om dat allemaal ge
realiseerd te krijgen op straat." 

GEEN UNIFORME VOOR· 
RANGSREGELS ROTONDES 

Op 12 september heeft de Fietsers
bond een zwartboek over rotondes in 
Zuid-Holland aangeboden aan Gede
puteerde Staten. Het zwartboek 
schetst een beeld van de verschil
lende voorrangsregelingen op Zuid
Hollandse rotondes. Zo krijgt de fiet
ser op de ene rotonde binnen de be
bouwde kom wei voorrang en op een 
andere weer niet. Volgens de 
Fietsersbond is de keuze voor ver-
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schillende oplossingen bij identieke 
situaties, soms binnen een afstand 
van een paar kilometer, verwarrend 
en niet bevorderlijk voor de verkeers
veiligheid. Terwijl wegbeheerders zo
als Den Haag en Leiden fietsers op 
rotondes voorrang geven, kiezen an
dere, zoals de provincie Zuid-Holland, 
ervoor dit niet te doen. Behalve fiets
onvriendelijk is dit provinciale beleid 
in strijd met de aanbeveling van het 
kenniscentrum CROW om op raton
des binnen de bebouwde kom de fiet
sers in de voorrang te houden. 

Het zwartboek bleef niet zonder ge
volgen: op 30 oktober mocht een aan
tal vertegenwoordigers van de Fiet
sersbond op het Provinciehuis aan 
tafel aanschuiven voor overleg. Hier 
werd afgesproken dat er een ambte
lijk voorstel voor een richtlijn komt met 
als kern dat de provincie in haar fiets
beleid in principe de CROW-richtlijn 
zal volgen. De Fietsersbond heeft 
Gedeputeerde Staten (GS) inmiddels 
Iaten weten dat het zwartboek de 
zwarte piet wei erg sterk bij de provin
cie heeft gelegd, maar dat gemeenten 
uiteraard medeverantwoordelijk zijn 
voor het gebrek aan uniforme vorm
en regelgeving. Het wachten is nu op 
de reactie van GS. 

S lE M f I E T S V R I E N D E L1 J K ! 

De ene politieke partij is lang niet zo 
fietsvriendelijk als de andere. Zo
doende valt er de komende gemeen
teraadsverkiezingen echt wat voor u 
te kiezen! Wilt u ook stemmen op een 
fietsvriendelijke partij? Om de keuze 
zo gemakkelijk mogelijk te maken, 
gaat de Fietsersbond aile verkie
zingsprogramma's vergelijken. De 
uitslag van deze vergelijking treft u 
aan in de volgende Fietsbel. 
Deze uitslag willen we niet aileen de
len met onze leden maar met zoveel 
mogelijk fietsende Hagenaars. Wij 
zoeken nog mensen die een bijdrage 
willen leveren aan deze campagne. 
Uw medewerking wordt bijzonder op 
prijs gesteld. 

Meld u vandaag nog aan bij 
Bob Molenaar, tel. 070 362 15 42 
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BEPAAL DE KOERS: GAAN WEALS FIETSERSBOND 

LINKS- OF RECHTSAF, SlEEK DAN NU UW HAND UIT! 

De Fietsersbond behartigt de be
langen van aile fietsers. Daarvoor 
zijn op lokaal niveau vrijwilligers 
actief, hetzij als bestuurslid, hetzij 
op andere manieren. Zij worden 
daarbij ondersteund door het Lan
del ijk Bureau en beroepskrachten 
die op provinciaal niveau actief 
zijn. Natuurlijk vinden wij het daar
bij altijd belangrijk wat de leden de 
beste aanpak in hun eigen ge
meente vinden . Maar juist nu willen 
we voor Den Haag , Rijswijk en 
Vlietstede graag weten hoe we 

volgens u te werk moeten gaan. Wie 
kan volgens u het beste het meeste 
werk gaan verzetten? U kunt onder
staande vragenlijst na beantwoording 
uitknippen of kopieren en opsturen 
naar het afdelingsadres, Postbus 11 
638, 2502 AP, Den Haag. 0~ u kunt 
uw antwoorden eenvoudigweg mee
nemen naar de volgende leden
bijeenkomst op 31 januari 2002 vanaf 
20.00 uur in het HOF, Riviervismarkt 
2. Hier wordt ook de (voorlopige) uit
slag van dit onderzoekje gepresen
teerd . 

r--------------------------1 
1. lk ben: 

a. Steun lid (ik ontvang niet het blad De Vogelvrije Fietser) ; 
b. Lid (ik ontvang wei De Vogelvrije Fietser) ; 
c. Actief lid (ik ontvang De Vogelvrije Fietser en de landelijke 

nieuwsbrief De Ketting en/of de elektronische nieuwsbrief 
Het Schakeltje). 

2. lk ben zonder onderbreking lid sinds: 

3. 

4. 

5. 

a. 2000 of 2001 ; 
b. 1997, 1998 of 1999; 
c. 1994, 1995 of 1996; 
d. 1990, 1991 , 1992 of 1993; 
e. 1989 of eerder. 

lk woon in: 
a. Den Haag; 
b. Rijswijk; 
c. Vlietstede (van oorsprong Voorburg) ; 
d. Vlietstede (van oorsprong Leidschendam). 

De beste aanpak van de Fietserbond in mijn woonplaats is 
(maximaal twee keuzes maken): 
a. Vertrouwelijk ambtelijk vooroverleg voeren ; 
b. Hoog spel spelen in de media en in de politieke arena; 
c. Brede steun zoeken bij het algemene publiek; 
d. Het eigenbelang van de fietsende leden behartigen. 

De beste gezamenlijke aanpak in mijn woonplaats zou zijn : 
(maximaal twee keuzes maken): 
a. Het landelijke bureau aangestuurd door aile landelijke 

afdelingen; 
b. Het actieve kader van de afdeling ondersteund door het 

landelijk bureau ; 
c. Het actieve kader van de afdeling ondersteund door een 

regionale medewerker; 
d. Een regionale medewerker aangestuurd door het 

actieve kader van de afdelingen. 

Dank voor uw medewerking . . 

L--------------------------~ 
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AFsCHEID VAN RoNALD 
. LUIJTEN 

Namen we in de vorige Fietsbel af
scheid van Mark Roskott, dit keer 
moeten we Ronald Luijten uitwuiven. 
Ook Ronald verruilt Den Haag voor 
een gemeente buiten de regio Haag
landen , en is als zodanig verloren 
voor onze afdeling . Oat valt hem ech
ter in het geheel niet kwalijk te ne
men, na alles wat hij voor ons gedaan 
heeft. Oud-voorzitster Mildred Beren
schot zegt hierover het volgende: 

Ronald heeft zich altijd met veel en
thousiasme ingezet voor de fietsers 
en de Fietsersbond in Den Haag. Een 
van zijn drijfveren was ongetwijfeld 
zijn ergernis over de fiets
(on)mogelijkheden in het Haagse 
Centrum en de problemen daarbij met 
de tramrails. Als secretaris en ge
woon bestuurslid heeft hij heel wat 
werk verzet. Zo heeft hij heel wat post 
voor het bestuur uitgezocht en goede 
jaarverslagen geschreven. Hij stond 
altijd klaar om te helpen met activitei
ten , maar wist ook hoofdzaken goed 
van bijzaken te scheiden. Daarbij 
hield hij de toekomst van de Fietsers
bond in het oog . 

In de roerige tijden van omschakeling 
van enfb naar Fietsersbond was 
Ronald een van de steunpilaren die 
de Haagse afdeling professioneel 
door deze periode heen loodsten zon
der het karakter van een vrijwilligers
organisatie uit het oog te verliezen . 

Ronald , nogmaals bedankt en heel 
veel geluk in Gouda. (Helaas echt te 
ver om te annexeren) 

Mildred 

HET BESTUUR VAN DE 
AFDELING 

EN DE REDACTIE VAN DE 
FIETSBEL 

WENSEN ALLE 
LEZERS EEN PRETTIGE 

JAARWISSELiNG EN EEN 
FIETSVRIENDELIJK 2002! 
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LANGS OF OVER HET AFVOERKANAAL? 
Een infrastructuur gericht op fietsers 
komt de verkeersveiligheid voor deze 
verkeersdeelnemers ten goede. Om 
die reden heeft de gemeente Den 
Haag besloten om een vrijliggend 
fietspad langs de gevaarlijke Hout
rustweg versneld aan te leggen. Maar 
toen de plannen een praktische invul
ling moesten krijgen, kwam de eens
gezindheid onder de gemeente
raadsleden onder druk te staan. Er 
moeten immers knopen worden door
gehakt bij de verdeling van schaarse 
ruimte en beperkte middelen. Ofwel 
het geplande fietspad knibbelt ruimte 
van het bestaande voetpad af, of het 
verschuiven van de weg-as hoge 
brengt hoge milieukosten met zich 
mee (geld dat de wethouder bij voor
keur uitgeeft aan het uitbouwen van 
het openbaar vervoer). Ondanks de 
voortvarende start ligt dit raads
voorstel daarom weer 'ter vervolma
king' op de ambtelijke tekentafels. 

Toevallig heeft de werkgroep Scheve
ningen van de Fietsersbond gelijktij
dig een kostenbesparend alternatief 
voor zo'n tijdelijk fietspad langs de 
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Biologisch voedsel en 
duurzame non-food. 

Groentepakketten voor een 
en twee personen. 

Houtrustweg ontwikkeld. De situatie 
op de brug over het Afvoerkanaal ter 

. hoogte van de Nieboerbrug is immers 
voor fietsers onbevredigend, en zal 
dit ook na aanleg van het fietspad 
blijven. De werkgroep denkt daarom 
zowel aan het voor fietsers geschikt 
maken van de Kranenburgweg als 
aan het bouwen van een voetgan
gers- en fietsersbrug ter hoogte van 
de Laan van Poot. Veel fietsers ge
bruiken de Houtrustweg immers ai
leen maar noodgedwongen, om- van
uit de Laan van Poot - over de dam 
van de afwateringssluis het kanaal te 
kunnen oversteken als ze in de 
Frederik Hendrikstraat gaan win
kelen.Tussen deze brug en de druk 
door vrachtwagens bezochte kruising 
bij de Nieboerweg bevinden zich 
geen oversteekmogeli)kheden. Daar
aan blijkt wei degelijk behoefte te be
staan. 
Bijkomend voordeel van de aanleg 
van een brug voor langzaam verkeer 
zou de goede ontsluiting van het nog 
te ontwikkelen gebied van de voorma
lige Houtrusthallen zijn: er ontstaat zo 
ook een rechtstreekse, snelle verbin
ding tussen de nog te bouwen school 
en de tramhalte van lijn 10. Zo geeft 
de gemeente invulling aan de ambitie 
om ook voor het langzaam verkeer 
barrieres te doorbreken. 

De werkgroep Scheveningen is niet 
de eerste rnet plannen voor een brug. 
AI eerder wilde de HTM een directe 
busverbinding in het verlengde van 
de Sportlaan aanleggen, maar dit 
plan kreeg niet de benodigde finan
cien bij elkaar. Voor een eenvoudig uit 
te voeren . voetgangers- en fietsers
brug C1 0 miljoen) moet zeker binnen 
Haaglanden op termijn echter vol
doende geld te vinden zijn. Wanneer 
de aanleg bijvoorbeeld gelijktijdig met 
de ontwikkeling van de 
ondertunneling van de Segbroeklaan 
C300 miljoen) wordt uitgevoerd kun
nen de kosten zelfs nog meevallen. 
Vooral als de projectontwikkelaar van 
het desbetreffende woon-, school-, en 
recreatiegebied meebetaalt, zoals nu 
ook de Norfolkline een bijdrage Ievert 
aan de bouw van het tijdelijke fietspad 
langs de Houtrustweg C750.000). 
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KORT NIEUWS 
lEIJWEG NIET LANGER RIJWEG 

U dacht dat aile winkelcentra het
zelfde waren? Met allemaal een Blok
ker, Kruidvat, Hema, Etos, Zeeman en 
noem maar op? Toch is er een felle 
concurrentie om de gunst van de 
klant a(;!n de gang, uitmondend in een 
steeds kortere levensduur van winkel
puien en een toenemende hoeveel
heid sierbestrating. Leidschenhage 
ging op de schop, In den Boo.gaard 
kon - geholpen door een uitslaande 
brand - niet achterblijven en ook de 
Leijweg heeft inmiddels een metamor
fose ondergaan. 
Toch is er een belangrijk verschil tus
sen de Rijswijkse en Leidschen
damse winkelcentra enerzijds en de 
Leijweg anderzijds. De eerste twee 
bestaan in feite uit een aantal pleinen 
met winkels eromheen, en zijn altijd 
het domein van de voetganger ge
weest. De Leijweg daarentegeri - de 
naam zegt het al - was een verkeers
weg, en een belangrijke ook. Sinds 
het begin van de renovatie mogen er 
tussen de Hengelolaan en de 
Genemuidenstraat geen auto's meer 
over de Leijweg rijden. Oat is prettig. 
Maar nu het nieuwe winkelcentrum 
officieel geopend is, bestaat het enige 
verkeer dat op de Leijweg nog wel
kom is uit kinderwagens en bood
schappenkarretjes. Niet aileen auto's, 
maar ook fietsers zijn er niet meer 
gewenst. 

MINDER AUTOGEBRUIK IN 
WERK- EN WOONGEBIEDEN 

De gemeente wil het aantal auto's in 
werkgebieden met twintig procent 
terugdringen. Door verbetering van 
de kwaliteit van het openbaar vervoer 
moet er een betere verhouding 
komen tussen de reistijd per open
baar vervoer en per auto. Ook voor 
het terugdringen van het autogebruik 
in woonwijken wordt ingezet op beter 
openbaar vervoer, maar ook op 
betere fietsvoorzieningen . Om de 
parkeeroverlast te beteugelen wil de 
verkeerswethouder, door herindeling 
van straten en de aanleg van par
keergarages, het aantal parkeerplaat
sen uitbreiden. 
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ROTONDEGEDONDER IN MONSTER 

Door de bebouwde kom van Monster 
/oopt) fangs de kern, de provinciale 
weg N211. Zowel de gemeente als 
de provincie wit op de drie kruispunten . 
van die weg rotondes aanleggen. In 
1997 is de provincie gestart met de 
aanleg van de eerste. En daarmee 
began de discussie over de vormge
vlng van de rotondes. De gemeente 
is er name/ijk voorstander van om de 
rotondes volgens de CROW-normen 
aan te leggen, omdat ze in de be
bouwde kom liggen. Dus met de fiet
sers in de voorrang. De provincie wit 
de fietsers buiten de voorrang hou
den. 

Bij de eerste rotonde die werd aange
legd, ter hoogte van de Havenstraat, 
zaten de fietsers niet in de voorrang. 
Hevige protesten van o.a. de politie
ambtenaar die altijd over verkeers
zaken adviseert. Hij is oak voorstan
der van het volgen van de CROW
normen. De tweede rotonde werd in 
de inspraakprocedure gebracht. Dit 
is de rotonde die je vanuit 's-Graven
zande het eerste tegenkomt bij het 
i rijden van het dorp. Nu stelde pro
vincie-ambtenaar de heer Fortuin 
voor om deze rotonde dubbelbaans 
aan te leggen. Aile fracties uit de ge
meenteraad hadden bezwaar tegen 
d t voorstel , omdat de overstekende 
fietser nu in nag gevaarlijker situaties 
terecht zou kunnen komen. Na lang 
heen en weer praten tussen wethou
der en provincie kwam eruit, dat het 
stikken of slikken was voor de ge-

meente: of deze rotonde, of helemaal 
geen. Aangezien de provincie een 
substantieel deel van de aanleg
kosten betaalt, koos de gemeente 
ervoor om akkoord te gaan met de 
dubbelbaans rotonde. Er werd wei 
een compromis bereikt: aileen de 
heenleidende rijstroken zouden 
dubbelbaans zijn en dit dubbele ge
deelte zou vooralsnog voor verkeer 
worden afgesloten, totdat de ver
wachte verkeerstoename zich zou 
manifesteren. 

POLITIEKE AGENDA 

Doordat de rotonde dubbelbaans 
wordt uitgevoerd, en daarmee een 
stuk grater wordt, ontstaan verschil
lende problemen: zowel geluidhinder 
voor de omwonenden, omdat het ver
keer dichter langs hun huizen komt, 
als problemen in verband met de 
verkeerscirculatie, maar dat is te in
gewikkeld om hier uit te leggen. 
Kortom, deze rotonde staat ongeveer 
maandelijks op de politieke agenda, 
iedereen ruziet erover, maar als er 
niet sn~l wordt ingegrepen op politiek 
niveau bij de provincie, wordt hij ge
woon dubbelbaans aangelegd. Een 
trieste zaak; maar we hebben hier in 
Monster er alles aan gedaan om dit te 
voorkomen. Soms lukt het niet, he
laas. We hebben nag een rotonde te 
gaan! 

Jeannet Hubbeling 
PvdA-fractie gemeenteraad 
Monster en lid van de Fietsersbond 
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HOBBEL MAAR STRAAT 

Een vrouw die de gemeente Den 
Haag had aangeklaagd omdat ze ge
vallen was op de verhoogde tram
baan in de Hobbemastraat en daarbij 
haar meniscus scheurde, is door de 
rechter in het gelijk gesteld. De Haag
sche Courant maakte hiervan op 11 
augustus melding. In hetzelfde artikel 
liet het dagblad een winkelier in de 
Hobbemastraat aan het woord , die 
vertelde dat hij voortdurend ambulan
ces moest bellen om uitgegleden 
(brom-)fietsers te helpen. 

Nu, zo'n drie maanden verder, lijkt de 
situatie verbeterd te zijn . De verkoop
ster van een telefoonwinkel bevestigt 
dat het een tijdje geleden 'om de ha
verklap' raak was, maar datze sinds 
een paar maanden nauwelijks meer 
ongelukken hoort of ziet gebeuren. 

Verheugend? Maar zeer ten dele. In 
het ,halfuur dat uw verslaggever op 
een donderdagmiddag in de Hobbe
mastraat rondhing heeft hij niet meer 
dan twaalf fietsers geteld. Op de 
toto's kunt u zien waarom er niet meer 
fietsers van deze belangrijke door
gaande route gebruikmaken. 

Bob Molenaar 
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AGENDA JAARVERGADERING 
AFDELING DEN HAAG EN OMSTREKEN 
31 JANUARI 2002 VAN 20.00-22.00 UUR IN HET HOF, RIVIERVISMARKT 2, DEN HAAG 

1. Opening/Welkomstwoord 
2. Mededelingen 
3. Verslag vorige jaarvergadering 
4. Jaarverslag 2000-2001: Beter op de Fiets in Den Haag, Veilig Vracht

verkeer, Fietsbalans, ZUid-Hollandse Fietswijzer, Zwartboek Rotondes, 
Verkeersplan , etc. 

5. Financieel Jaarverslag 2000-2001 
6. Voorlopige uitslag enquete 'Bepaal de Koers' 
7. Werkplan 2002 
8. Begroting 2002 
9. Verkiezing bestuur afdeling Den Haag e.o. (zie hieronder) 
10. Thematische bespreking gemeenteraadsverkiezingen: Fietsendiefstal 
11 . Rondvraag 
12. Afsluiting/drankje . 

Aftredend zijn voor het bestuur zijn Marc Beek (voorzitter); Ronald Luijten (se
cretaris); Heimerik Lukkien (penningmeester). 

Het huidige bestuur stelt de volgende personen kandidaat voor de volgende 
functies: 
Marc Beek als voorzitter; 
Heimerik Lukkien als secretaris-penningmeester; 
Ben de Nijs als bestuurslid met portefeuille werkgroep gemeentepolitiek; 
Daan Goedhart als bestuurslid met portefeuille werkgroep gemeentepolitiek; 
Jeroen Sterling als bestuurslid met portefeuille bijzondere projecten. 

Elk lid van de Fietsersbond, ingeschreven bij de afdeling Den Haag e.o, kan 
zich tot 17 januari 2002 kandidaat stellen voor het afdelingsbestuur bij de se
cretaris/penningmeester Heimerik Lukkien: 070 3675602. 

Fietsen kunnen bewaakt gestald worden in de Biesieklette-stalling onder de 
Snoeptrommel. 

JANUARI 

Meteen barstte de bevolking uit in een 
oorverdovend gejuich, want ze werd 
niet voor niets betaald naar rato van 
het aantal geproduceerde deci-bellen. 
En terwijl de burgemeester een rood
wit lint doorknipte, brachten 
driehonderd schoolkinderen hun bo
terhamzakjes tot ontploffing. Vuurwerk 
was helaas niet meer toegestaan, 
sinds Den Haag Zuidwest in de as 
gelegd was door een explosie in een 
vuurwerkopslagplaats. De burge
meester dacht er nog vaak aan terug . 
Een geluk bij een ongeluk was wei 
geweest dat op de plek van die lelijke, 
grauwe huurwoningen nu prachtige 
villa's waren verrezen. 
Maar vandaag had Peter Noordanus 
wat anders aan zijn hoofd. Onder 
luide toejuichingen betrad hij de 
zojuist door hem geopende tunnel. De 
gemeentesecretaris, die schielijk met 
een paraplu kwam aanzetten, ver
wees hij met een geoefende handbe
weging naar de zijlinie. Wat moesten 
die journalisten wei denken? Daar 
kwam er al een aan, camera en 
geluidsapparatuur in de aanslag. Wat 
de burgemeester .nu voelde, wilde hij 
weten. Tja , trots natuurlijk, en eh 
voldoening. En natuurlijk opluchting 
dat eh de Grote Marktstraat nu weer 
eh toegankelijk was en het zou niet 
lang meer duren of eh het zou de 
populairste winkelstraat van Neder
land zijn . En ja, natuurlijk was het eh 
jammer dat er afgezien had moeten 
worden van de eh onderste bouwlaag 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ waarooffipronkelijkdeehtramshad-

DE GROTE DAG 
Burgemeester Noordanus hield zijn 
ogen strak gevestigd op de digitale 
klok aan de toren waar vroeger het 
Volharding-gebouw gestaan had. 
20-02-2020, 19.59 uur en 40 se
conden gaf die aan. Hij schraapte 
zijn keel en hief zijn rechterhand , 
waarin hij een vervaarlijke schaar 
vasthield . Het massaal toege
stroomde publiek op de Grote 
Markt keek ademloos toe , de van 
gemeentewege verstrekte glazen 
Methode Champenoise heffings
klaar vastgeklemd . 
Tergend langzaam leken de digi
tale cijfers in elkaar over te vloeien. 
51 , 52, 53 .... Bijna was dan het 

moment aangebroken waar de 
Haagse bevolking een kwarteeuw op 
gewacht had. De wethouder van 
Verkeer wiste zich het zweet van het 

. voorhoofd . 

De grijsgewrongde wethouder Louise 
Engering, in haar laatste ambtsjaar, 
slaakte een gilletje toen het eindelijk 
zover was. Ze had menigmaal ge
dacht dit prachtige moment niet meer 
te zullen meemaken, maar het won
der was geschied: de klok gaf 20-02-
2020, 20.00 uur aan en ze hoorde de 
burgemeester de onvergetelijke woor
den spreken: "Hiermee eh verklaar ik 
deze eh tunnel voor eh geopend." 
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den moeten rijden maar eh dat kon 
nou eenmaal niet vanwege de eh 
grondwaterstand . En zegt u nou eh 
zelf, het was toch een mooie tweela
gige parkeertunnel geworden? En wie 
rijdt er nou nog met de tram? Oat was 
eh de laatste jaren toch nog maar een 
handjevol mensen. 

Vanuit zijn ooghoeken zag Noordanus 
hoe het journaille ook de verkeers
wethouder hinderlijk volgde. Hij voel
de met Wilbert Stolte mee. Eigenlijk 
had die helemaal geen verkeerswet
houder willen worden - niemand trou
wens - maar ja, die post moest toch 
worden opgevuld en het CDA had nu 
eenmaal recht op een zetel. Die arme 
Wilbert wiste zich het zweet van het 

vervolg op pag. 12 
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NIEUWS UIT DE ONDERAFDELING RIJSWIJK 
0PROEP 

0 ze onderafdeling probeert sinds 10 
ja r tiet gemeentelijk beleid ten be
hoeve van fietsers te be"lnvloeden, en 
met succes. Voor het beleid dat er nu 
li t hoeven we ons niet te schamen. 
De Fietsersbond is een gerespec
teerde gesprekspartner. 
We willen dit ook graag blijven doen , 
maar dat zal niet gaan als er niet een 
paar actieve leden bijkomen. Door de 
annexatie van Ypenburg raken we 
Machel Nuyten kwijt en Henk 
Beindorff gaat in maart verhuizen. Oat 
maakt het draagvlak te smal. Erwin 
Ruitenberg is nu tien jaar actief, maar 
wil zijn activiteiten over enkele jaren 
beeindigen . Omdat het belangrijk is 

VERKIEZINGSPROGRAMMA'S 

Met het oog op de verkiezings
programma's heeft de onderafdeling 
haar wensen aan de Rijswijkse poli
tieke partijen gestuurd. 

• De eerste wens is dat de gemeente 
haar beleidsnota Fiets en de gelijk
namige uitwerkingsnota volgens 
planning uitvoert en dat daarvoor 
voldoende middelen zijn . 

• Veilige routes voor fietsende 
schooljeugd zijn belangrijk omdat 
er dan minder ongelukken gebeu
ren , maar ook omdat ouders hun 
kinderen dan eerder zelfstandig 
naar school kunnen Iaten gaan. 
Het brengen en halen met de auto 
(en daarmee extra druk van het 
autoverkeer) kan deels vermeden 
worden. Bij veilige schoolroutes 
moet ook gedacht worden aan 
scholen in omliggende gemeenten 
die door Rijswijkse jeugd worden 
bezocht. 

• Een doorgaande Fietsroute door 
Oud Rijswijk: een goede en geac
cepteerde route van de Van 
Vredenburchweg door oud Rijswijk 
naar Voorburg is er nog niet. 

• Veilige parkeervoorzieningen: ook 
in Rijswijk worden veel fietsen ge
stolen, in woongebieden en bij 
publieksvoorzieningen. Dit is ver
velend voor de Rijswijkers die het 
overkomt, maar het drukt ook de 

dat de Fietsersbond in Rijswijk door
..gaat, zoeken we mensen die zich wil
len inzetten voor fietsersbelangen . 

Welke taken liggen er? 
• op de hoogte blijven van knelpun

ten voor fietsers in Rijswijk; 
• overleg met de gemeente; 
• specifieke acties en activiteiten 

zoals het organiseren van de jaar
lijkse fietstocht; 

• afstemming met de afdeling Den 
Haag (waarvan we een onderdeel 
zijn); 

• afstemming met de regionale en 
provinciale actieve leden van de 
Fietsersbond in verband met inter
lokale zaken . 

animo om een fiets te hebben en te 
gebruiken. Daarom zijn afsluitbare 
voorzieningen, zoals fietstrommels, 
en ruimere openingstijden van de 
stationsfietsenstalling nodig. 

• Een bruggetje bij de Schaapwei
molen: een fietsbrug van de Molen
wetering naar de Zwethkade Zuid 
over de Dulder zou een goede 
recreatieve verbinding tot stand 
brengen van Rijswijk Steenvoorde 
naar Schipluiden - 't Woudt. 

Veel van onze wensen staan al in de 
gemeentelijke fietsnota's, die nu ·ai
leen nog maar hoeven uitgevoerd .... 

Erwin Ruitenberg 

JAN WEIMAR WAS 
DE WINNAAR 

Op 20 mei jl. werd er een fietstocht 
gehouden, georganiseerd door de 
onderafdeling Rijswijk. Hierover werd 
in de Fietsbel van juli geschreven. Er 
werd een door de Provincie ter be
schikking gestelde fiets verloot, die 
door Hans Struijk met een feestelijke 
korting geleverd was. Wat niet in de 
Fietsbel stand was de winnaar van de 
fiets . Aan het einde van de tocht 
bleek Th. den Hollander de gelukkige 
te zijn, maar deze was er niet. Raads
lid Verhoef en hij hadden de rest van 
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De taken worden onderling verdeeld, 
al naar gelang tijd , interesse en erva
ring ._ Heel veel werk is het in het alge
meen niet, maar er zijn zo af en toe 
wei besprekingen. We stemmen 
nogal veel af per elektronische post. 
En, erg belangrijk: de steer is opbou
wend en vriendschappelijk. Gelukkig 
krijgen we geen subsidie, zodat we 
onafhankelijk kunnen opereren. 
Denk er eens over en neem contact 
met een van ons op als je er voor 
voelt om mee te doen. 

Harke Heida, tel. 070 394 73 36, 
e-mail : hheida@wanadoo.nl 
Erwin Ruitenberg, tel. 070 396 00 43, 
e-mail : erwin@ruitenberg.doge.nl 

de deelnemers al na een paar kilome
ter gelost en waren niet bij de ver
loting. Den Hollander heeft de prijs 
naderhand heel sportief weer ter be
schikking gesteld. Uiteindelijk viel het 
lot op Jan Weimar, een van onze le
den in Rijswijk. 

Erwin Ruitenberg 

advertentie 

LANDKAARTEN 

REISGIDSEN 

R EISVERHALEN 

Schoolsrraat 21 251 1 AW Den Haag 

telefoon 070-3 65 73 06 fax 070-3 89 77 94 

www.denhaag.org/livingstone 
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RIJSWIJKSEPLEIN VEILIGER 
De huidige situatie op het Rijswijkse
plein heeft al heel wat verkeersdeel
nemers tot radeloosheid en razernij 
gebracht. De reconstructie-werk
zaamheden zijn zo grootschalig en de 
situatie wijzigt zich zo snel dat bijna 
niemand meer weet waar hij het zoe
ken moet. Reden voor Jeroen Sterling 
van de Fietsersbond en Henk Heeger 
van verkeersveiligheidsorganisatie 3V 
om de plannen en de uitvoering daar
van te toetsen op veiligheid voor fiet
sers en voetgangers en van uitvoerig 
commentaar te voorzien . 
Ze hebben hun aanbevelingen niet 
beperkt tot de maatregelen die tijdens 
de werkzaamheden de toegankelijk
heid van het plein voor de fietser 
moeten waarborgen. Ook hebben zij · 
hun Iicht Iaten schijnen over het her
inrichtingsplan. Zo hebben ze maatre
gelen voorgesteld voor de kruising 
van het Zieken met de Weteringkade 
richting Oranjelaan, die erg fiets- en 
voetgangeronvriendelijk dreigt te wor
den. De twee organisaties pleiten hier 
voor vrijliggende fietspaden en een 

verkeerslichteninstallatie die fietsers 
uit aile richtingen tegelijk groen Iicht 
geeft. Zo'n 'Aile Fietsers tegelijkertijd ' 
-systeem bepleit de Fietsersbond 
overigens voor aile kruisingen in Den 
Haag. 
Het rapport van Sterling en Heeger is 
niet zonder gevolgen gebleven: diver
se suggesties zijn opgevolgd, waar
onder die tot aanstelling van een 
toezichthoudende veiligheidsbeamb
te. Helaas niet hun voorstellen ter 
verbetering van de overzichtelijkheid, 
traditioneel een hekel punt op het 
Reswekseplen. 

fiETS- WuzER 

De provincie Zuid-Holland heeft on
langs de Fiets-Wijzer uitgebracht, een 
handige brochure met onder andere 
kaarten van regionale fietspaden, 
adressen van fietsverhuurbedrijven 
en fietsenstallingen , informatie over 
fiets-priveprojecten en nog veel meer. 
De Fiets-Wijzer is onder meer ver
krijgbaar bij WV-kantoren. 

advertentie 

Bewaakte stallingen in 
Den Haag, Kijkduin, 

Scheveningen, 
Leidschendam, Rijswijk, 

Zoetermeer, Delft, Pijnacker 
en diverse evenementen 

Nu ook bij scholen! 

Heeswijkplein 86-87, telefoon
nummer 070-394.22.11 

Jaarabonnement fiets: fl.75,
met ooievaarspas: fl. 37,50 
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vervolg van pagina 10 

voorhoofd . Of was het lekwater? Nee, 
het was toch zweet. Noordanus be
sloot er maar eens heen te lopen. 
"Nee hoor, Randstad Rail s helemaal 
geen fiasco", betoogde Stolte verhit. 
"U moest eens weten hoeveel inwo
ners van Den Haag-Oost - inderdaad, 
het voormalige Zoetermeer - met de 
tram naar Kijkduin gaan. Wat zegt u? 
Op die paar mooie dagen per jaar? 
Ja, dat wei , nu nog wei , maar de 
prognoses voor de wat langere ter
mijn zijn uitstekend als u kijkt naar de 
verdubbeling van de C02-uitstoot... ." 

Het verhitte betoog van Stolte werd 
onderbroken door een opgewonden 
geclaxoneer. Voor de ingang van de 
tunnel had zich inmiddels een lange 
stoet auto's opgesteld , waarvan de 
inzittenden dringend aan funshoppen 
toe waren. 
Peter Noordanus haalde zijn schou
ders op en gaf het teken om de tunnel 
open te stellen. Wie was hij om het 
autoverkeer te belemmeren? · 

Bob Molenaar 
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LUCHTFIETSEN 
Dan maar de Iucht in. Zo moet Hans 
Verboom gedacht hebben toen bleek 
dat de overdekte fietsenstalling die hij 
met een aantal andere bewoners van 
de Bomenbuurt had gerealiseerd, a/ 
snel te klein was. 

En dat is niet zo gek, als je weet dat 
de huizen in deze populaire woonwijk 
geen kelders maar wei steile trappen 
hebben. Toen dan oak, midden jaren 
negentig , de school in de Acacia
straat haar deuren sloot en het 
schoolplein vrijkwam, greep een aan
ta bewoners deze kans met beide 
handen aan. Op het grootste deel van 
het schoolplein realiseerden ze een 
speelplaats, maar er bleef genoeg 
ru imte over voor een overdekte en 
afsluitbare fietsenstalling van circa 
2 x3 meter met plek voor 34 fietsen . 
De gemeente betaalde voor de bouw 
e de aanleg van de voorzieningen, 
een werkgroep zorgt voor het beheer 
e onderhoud. De mensen die van de 
stalling gebruikmaken betalen een 
tientje per fiets per maand , voor 
kinderfietsen fl. 7,50. 

Die 34 plaatsen waren al snel val , en 
de wachtlijst groeide aan tot hetzelfde 
aantal fietsenbezitters. Er moest dus 
iets gebeuren. Verboom en de zijnen 
besloten de buurt te gaan verkennen 
om te inventariseren of oak elders 
een dergelijke stalling kon worden 
gebouwd. Er bleken met veel fantasie 
h oguit twee locaties in aanmerking 
te komen , maar Verboom moest er 
eigenlijk niet aan denken de hele pro
cedure - de jacht op subsidies, op 
vergunningen, op een afspraak met 
nou net die ene ambtenaar, gebakke
lei met de welstandscommissie - weer 
te moeten doorlopen. 

lnmiddels was hij via de gemeente op 
het spoor gezet van Velopa , een 
Leiderdorpse fabrikant van fietsen
re l<ken. Dit bedrijf ontwikkelde in 1999 
een etagesysteem, dat een stuk 
gebruiksvriendelijker is dan wat je in 
de gemiddelde stationsfietsenstalling 
aantreft. De Deutsche Bahn heeft 
inmiddels een stalling met dit systeem 
uitgerust, maar in Nederland is het 
slechts op twee particuliere locaties 
ge"installeerd. Een daarvan, een win-

kelcentrum in Vier
houten, werd door de 
bewonerswerkgroep 
met een bezoek ver
eerd. De exploitant van 
de stall ing vertelde dat 
hij er erg tevreden over 
was,zekernadateen 
kinderziekte eruit was 
gehaald. De fietsen 
worden vastgemaakt 
aan een balk waaraan 
twee haken zitten en 
dan simpelweg opge
takeld . Via een rails 
aan het plafond schuift 
de fiets vervolgens 
naar achteren. Het ge
heel wordt bediend met 
een enkele stang , on
geveer zoals je ge
bruikt voor het kantelen 
van jalouzieen . Doordat het om een 
hydraulisch systeem gaat, laat het 
zich gemakkelijk bedienen. 

Terug in Den Haag besloten Verboom 
en zijn medebewoners om hun kaar
ten te zetten op de uitbreiding van 
hun 'oude' stalling met dit systeem. 
Hiervoor moet wei een kooi
constructie worden gebouwd die de 
rails gaat dragen . De gemeentelijke 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling bleek 

'BETER OP DE fiETS' 

Op 19 december heeft landelijk voor
zitter Jaap Jelle Feenstra het rapport 
'Beter op de Fiets' aangeboden aan 
de Haagse verkeerswethouder Bruno 
Bruins. Het rapport bevat praktische 
suggesties voor een betere invulling 
van het Haagse verkeersbeleid . Het 
werd samengesteld door de afdeling 
Den Haag e.o. op basis van gegevens 
uit de Fietsbalans, een ledenen-quete, 
een stadsdeelgewijze inventarisatie 
van knelpunten en adviezen van 
verkeersdeskundigen. Het gemeente
lijk Verkeersplan 2010 onderstreept 
eens te meer dat het de gemeente 
ernst is met de bevordering van het 
fietsen . 'Beter op de fiets' bevat tal van 
voorbeelden voor projecten die z6 
aangepakt kunnen worden. 
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bereid 25 mille te fourneren en voor 
(het leeuwendeel van) de rest van het 
geld is de Gulden Klinker goed. Ver
boom hoopt nag dit jaar toestemming 
van de gemeente te krijgen om aan 
de slag te gaan . 

Hans Verboom is graag bereid om 
andere fietsers die kampen met ge
brek aan stallingsmogelijkheden op 
het spoor te zetten. Hij is telefonisch 
bereikbaar onder nummer 31 0 67 66. 

advertentie 

c~ 
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Bee Wise -
Adviesbureau 

Facilitoire 
Dienstverlening 

Moet uw school schoongemaakt 
worden? Adviesbureau BeeWise 
wil u hierbij op deskundige wijze 
van dienst zijn. 
Vraag daarom vrijblijvend om 
informatie: bel 070 360 44 74 of 
fax ncar 070 360 92 17 
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WIE HOUDT HET NIEUWE CENTRUM BER 

Met de enigszins kil/e woorden bereik
baar nieuw centrum wordt een meer
jarenplan aangeduid waarmee de 
gemeente Den Haag de overlast voor 
het verkeer a/s gevo/g van bouw- en 
wegwerkzaamheden zovee/ moge/ijk 
wit beperken. 

Door planning, regelgeving , handha
ving en communicatie wil de gemeen
te vooral de regie in eigen hand hou
den. De bereikbaarheid van ·het nieu
we centrum heeft dus alles te maken 
met de hoogbouw rond het Centraal 
Station, de aanleg van de Centrum
Ring en de ontwikkeling ·van Rand
stadrail. Maar ook de ondergrondse 
aanleg van de tram in de Grote Markt
straat, het autoluw maken van de his
torische binnenstad (De Kern Ge
zond) en het instellen van eenrich
tingsverkeer op de Haagse grachten 
hebben de aandacht van het Bureau 
Bereikbaarheid van Stadsbeheer. 

Sinds vorig jaar wordt de Fietsers
bond, naast ROVER (openbaar
vervoergebruikers) en 3VO (voetgan
gers) bewust betrokken bij het bereik
baar houden van Den Haag. We voe
ren hiertoe voornamelijk overleg met 
de verantwoordelijke uitvoerende 
ambtenaren over 'tijdelijke' voorzienin
gen. Op het Rijswijkseplein heeft dit 
dankzij de inzet van Jeroen Sterling al 
direct geresulteerd in extra 
maatregelen om voetgangers en fiet
sers veiliger en overzichtelijker over 
het plein te leiden. Maar in het com
plexe gebied rond CS (Rijnstraat, 
Turfmarkt, Koningin Julianaplein, 
Bezu idenhoutseweg; Theresiastraat, 
Bosbrug, Herengracht, Koekamp en 
Korte Voorhout) staat de kwaliteit van 
de 'tijdelijke' verkeerssituaties, on
danks overleg tussen Frank Poppe en 
de twee projectleiders , keer op keer 
sterk onder druk. De gemeente neemt 
zich overigens wei voor om juist op 
deze Hartlijn, waar veel mensen lopen 
en fietsen , de kwaliteit voor het lang
zaam verkeer te gaan verbeteren. Dit 
zal gebeuren door bij de uitvoering de 
bestrating beter op peil te houden, 
bebording beter in orde te houden en 
geen bouwrommel op voet- en fiets
paden te plaatsen. Hopelijk wordt 
eenzelfde gedachte gehanteerd als in 

april de Stationsweg en de Wagen
straat op de schop gai:m, een door 
forenzen vanaf station Hollands 
Spoor veel gebruikte loop- en fiets
route. Voor de begeleiding van dit 
bouwproject heeft de Fietserbond 
echter nog geen begeleider kunnen 
vinden. Vandaar deze oproep: 
• wie maakt (bijna) dagelijks gebruik 

van de fietsroute via de Wagen
straat en/of Stationsweg naar 
Hollands Spoor; 

• wie wil gedurende tijdens de weg
werkzaamheden van april tot . 
november de situatie voor fietsers 
nauwlettend volgen; 

• wie kan hierover, eventueel samen 
met iemand van het afdelings
bestuur, periodiek overleg voeren · 
met een ambtenaar van de 
gemeente? 

Wat de Fietsersbond met het actief 
begeleiden van bouw- en wegwerk
zaamheden kan voorkomen, valt af te 
leiden uit de perikelen rond de Hoorn
brug in Rijswijk. Deze brug werd ver
breed en hersteld en dus tijdelijk af
gesloten voor al hetverkeer. Dat kon , 
zo stand te lezen in een grate adver
tentie van de gemeente Rijswijk in de 
Haagsche Courant, gebruik maken 
van de alternatieve route via de 
Utrechtse baan. Gelukkig weten u en 
ik dat de Utrechtse baan minder ge
schikt is voor fietsers en dat er naast 
de Hoornbrug een pittoreske houten 
fietsbrug ligt. Maar helaas: de toe
gang tot dit bruggetje werd lange tijd 
onmogelijk gemaakt doordat vlak er
voor bouwmateriaal lag opgeslagen . 
Enfin, uiteindelijk werd de Hoornbrug 
weer opengesteld voor al het verkeer, 
maar de aanleg van het fietspad over 
de brug en ernaartoe liet nog een 
dikke maand op zich wachten 

DEN HAAG ZET DE FIETS 
WEER VOOROP! 

Aan het eind van de presentatie van 
de Fietsbalans in Den Haag werd de 
gemeenteraad opgeroepen het fiet
sen niet aileen veilig maar ook vlotter 
en comfortabeler te maken. Aan de 
basisbehoefte van verkeersveiligheid 
lijkt inmiddels te worden voldaan. Het 
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De Hoornbrug : perfect fietspad maar toch 

afstappen (foto: Bob Molenaar) 

fietsgebruik in Den Haag kan toene
men door bekorting van de reistijd en 
bevordering van het plezier in het 
fietsen . Uit de recente bespreking van 
de beleidsnota over parkeren in 
woonwijken blijken fietsbevorderende 
maatregelen voor de verkeerswet
houder ook een goede mogelijkheid 
te zijn om het groeiend ru imtegebruik 
van de stilstaande auto binnen de 
perken te houden. Niet voor niets 
ging de gemeenteraad onlangs ak
koord met het initiatiefvoorstel van 
Groenlinks om meer fietspaden in 
rood asfalt aan te leggen en het 
onderhoudsbudget voor de bestaan
de tegelfietspaden flink te verhogen! 

Hiermee is een belangrijke, bijna his
torische stap gezet: het fietspad krijgt 
in Den Haag niet Ianger als eerste 
automatisch de functie van kabelgoot, 
maar wordt vooral aantrekkelijk ge
maakt om op te fietsen! Het belang 
van de fietsers komt weer voorop te 
staan: meer asfalt en/of goed onder
houd hebben immers een grate in
vloed op het comfort en daarmee op 
het fietsplezier. Jammer voor die 
doorgewinterde leden van de 
Fietsersbond die verkondigen dat juis 
de goede waterafvoer van een Haags 
tegelpad met grate gaten ideaal is. 
Maar voor de nieuwe doelgroep, die 
de auto achterlaat om met mooi weer 
heel voorzichtig het Haa·gse fiets
routenetwerk gaan beproeven, is een 
goed onderhouden en herkenbaar 
fietspad in rood asfalt uitermate ge
schikt. Gemeenteraad, en in het bij
zonder Groenlinks, bedankt! 
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den of iemand anders abonnee rna
ken? Knip dan de hiernaast afge
drukte bon uit en stuur deze in een 
ongefrankeerde envelop naar de 
Fietsersbond, Antwoordnummer 
4309, 3500 VE Utrecht. 

De inhoud van de artikelen in De 
Fietsbel geeft niet per definitie het 
officiele standpunt van De Fietsers
bond Afdeling Den Haag e.o. weer. 

DE FIETSBEL 

WIELERSPORT 
Voor Robert van Lente 

Met donderend geraas komen de auto's aangestoven , 
ze toeteren en brullen maar jij houdt je van de dove. 
Een enkeling scheldt je verrot maar ach, daar sta je boven. 
Je bent geen zak, integendeel; het is niet te geloven 
zeals je daar dat kruispunt neemt, een coo/e combinatie 
van snelheid, durf en gratie: 
roodlichtnegatie. 

Oat Iicht hier staat minuten rood, dus stoppen is echt zonde, 
je scant de situatie in een luttele seconde: 
drie auto's slechts van rechts en links een scootermiep, een blonde; 
nee, dat moet best wellukken zonder ook maar een gewonde. 
Dus vol op de pedalen , een-twee-drie en hup, daar gaat-ie. 
Een tricky operatie: 
roodlichtnegatie. 

Je buigt je diep over het stuur, de wind giert door je haren. 
De slaloms die je maakt kan zelfs geen skier evenaren. 
Je jaagt je fiets vooruit terwijl je lacht om de gevaren. 
Wat kan een mens met leeuwenmoed tach een hoop tijd besparen! 
Je bent waarachtig heer en meester van de situatie, 
een heerlijke sensatie: 
roodlichtnegatie. 

Je kunt het best aileen doen maar oak wei met een relatie , 
of met een groep, achter elkaar dan wei in V-formatie. 
Het is aileen riskant voor lijders aan een hart- of vaatzie
kte, want de sport gaat wei gepaard met heel wat bibberatie. 
Maar niettemin: Proficiat! Een prachtige prestatie, 
die ongetwijfeld wordt gememoreerd op je crematie . 

Bob Molenaar 

~----------------------------------------------------------------------~ 
I I 

0 lk word lid van de Fietsersbond en ontvang iedere twee maanden het tijdschrift 
'Vogelvrije Fietser' voor minimaal EUR 22. 
0 lk word steunlid (zonder tijdschrift) voor minimaal EUR 12. 
0 lk ben jonger dan 18 jaar en word jeugdlid (met tijdschrift) voor minimaal EUR 9. 
0 lk geef een jaarabonnement op het tijdschrift 'Vogelvrije Fietser' cadeau voor 
minimaal EUR 12 aan: 

Naam nieuw lid: 
0 Dhr. 0 Mw. 

1 Straat: 
Postcode: 
Plaats: 

Bij cadeau-abonnement: 
Naam geefster/gever: 
0 Dhr. 0 Mw. 
Straat: 
Postcode: 
Plaats: 

Geboortedatu m: 

lk ontvang een lidmaatschapskaart en/of een acceptgiro. 

Als gratis cadeau kies ik (een cadeau aankruisen s.v.p.) 
0 de cd 'King of the Road' 0 de 'Fiets-ldeeen-Kaart' 

I 
I 

~----------------------------------------------------------------------~ 
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DE FIETSBEL 

KLACHTEN 
Heeft u klachten over slecht 
wegdek, overhangend groen, 
glas op de weg, etc. etc., meld 
dat dan bij de Dienst Stads
beheer. Het algemene telefoon
nummer, van toepassing op aile 
stadsdelen, is 070 353 3000. Of 
mail naar 
contactcentrum@dsb.denhaag .nl 

Is het probleem na enige tijd nog 
niet verholpen , meld dit dan ook 
aan het secretariaat van de 
Fietsersbond Den Haag e.o. of 
bel voorzitter Marc Beek, tel. 
070 345 4395. 

Als uw klacht wei effect gesor
teerd heeft willen we dat natuur
lijk ook graag horen! 

GENOEG? 

Genoeg van die neaatieve 
h<=>r;~'-~ ietsbel? Kijk dan 

~ens op de ge
iets Voorop! 

e ll3 )eleid . De site 
ieuwe vormge
npleet nieuwe 
)ekijken via 
10rop! 

_ .. ... caS Voorop! vindt 
u onder meer een omschrijving van 
het fietsbeleid van de gemeente Den 
Haag , beschrijvingen en de stand van 
zaken van diverse fietsprojecten , ant
woorden op de meest gestelde vra
gen en links naar instanties die raak
vlakken hebben met het fietsbeleid en 
de uitvoering daarvan . Ook uw bloed
eigen Fietsersbond ontbreekt niet. 

Afzender: 
Postbus 11683 
2502 AP DEN HAAG 

HANDIGE ADRESSEN 

Fietsersbond 
Landelijk Bureau 
Postbus 2828 
3500 GV Utrecht 
030 - 291 81 71 
info@fietsersbond.nl 
www.fietsersbond.nl 

Haags Milieucentrum 
Paviljoensgracht 1 
2512 BL Den Haag 
070 - 305 02 86 
info@haagsmilieucentrum.nl 
www.haagsmilieucentrum.nl 

Gemeenten in de regio 

Leidschendam 
Raadhuisplein 1 
2264 BP Leidschendam 
070 - 337 83 00 

Rijswijk 
Generaal Spoorlaan 2-4 
2283 GM Rijswijk 
070- 395 99 11 

Voorburg 
Herenstraat 42 
2271 CH Voorburg 
070 - 300 83 00 

Wassenaar 
Johan de Wittstraat 
2242 LV Wassenaar 
Postbus 499 
2240 AL Wassenaar 

Stadsdeelkantoren Den Haag 

Algemeen telefoonnummer: 
353 30 00 

Centrum (stadhuis) 
Spui 70 
2511 BT Den Haag 

Escamp 
Genemuidenstraat 21 0 
2545 NZ Den Haag 

Haagse Hout 
't Kleine Loo 364 
2592 CK Den Haag 

Laak 
Slachthuisplein 25 
2521 EC Den Haag 

Loosduinen 
Kleine Keizer 3 
2553 CV Den Haag 

Scheveningen 
Duinstraat 1 0 
2584 AZ Den Haag 

Segbroek 
Sportlaan 40 
2566 LB Den Haag 

advertentie 

dealer van: Giant, Batavus en Gazelle 
groot assortiment onderdelen en accessoires 

div. kinder- en bagagekarren 
elektrische fietsen 
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