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2 De fietsbel 

Redact;oneel 

Zo vlak voor de vakantie, sommige 
bofkonten zijn wellicht al weg, een 
wat dunnere Fietsbel dan U van ons 
gewend bent. De reden is simpelweg 
dat er niet zo veel kopij was. Mis
schien maar goed. Wij willen U op 
vakantie in ieder geval niet kwellen 
met zwaarwegende betogen. Daarom veel 
rede 1 i jk 1 i cht n i euws. Het pracht i ge 
verhaal van Peter Piket, ja hij is 
weer beter, mag U niet missen. Na de 

N;euwe 

De Zuidhollandse Milieufederatie 
(ZHM) en het Consulentschap Natuur
en Milieu-Educatie (CNME) zijn een 
samenwerkingsverband aangegaan en 
hebben nu een gezamenlijk onderkomen: 

vakantie zijn wij ook weer terug met 
een nummer dat in het teken zal staan 
van de Haagse Ledenraad (misschien is 
afdelingsraad een betere omschrij
ving). Natuurlijk ZlJn ook al Uw 
(fiets)-vakantie-ervaringen welkom. 
Het redactie-adres vindt U zoals· ge
woonlijk in het colofon op deze blad
zijde. 

De redactie. 

adressen 

G.W.Burgerplein 5/7 
3021 AS Rotterdam 
tel ZHM: 010-4765355 
tel CNME: 010-4779669. 

w;lt U l;d worden ? 

Steeds vaker wordt de Fietsbel ook 
door niet- leden gelezen. Wilt U de 
Fietsbel ook thuis ontvangen en wilt 
U de fietsersbond steunen, dan kunt U 
lid worden. Vanaf f 35,- per jaar 

Hand;ge adressen 

Fietsersbond enfb, 
Landelijk bureau 
Postbus 2150 
3440 DO Woerden 
03480-23119 
Fietsbellijn:03480-16250 

Het Haags Milieu Centrum 
Nieuwe Molstraat 35 a 
2512 BH Den Haag 
tel. 070-3652016 

Biesieklette 
Piet Heinstraat 102 
2518 CM Den Haag 
Tel. 070-3624282 

bent U lid. U ontvangt dan de Fiets
bel en het landelijke blad. Meer in
formatie krijgt U van de medewerkers 
van de Fietsbellijn: 03480-16250. Zij 
noteren U ook graag als lid. 

Colofon 
1 De fietsbel' is een uitgave van 
de Fietsersbond enfb, afdeling 
Den Haag en omstreken. 

oplage: 1650 exemplaren 
issn: 0920-0363 

Kopij-datum 26 septeailer 1994 

Redact i e 'De fi~tsbe 1' 
Postbus 11638 
2502 AP Den Haag 
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In Leidschendam is momentee1 vee1 aan 
de hand. De gemeente he eft name 1 i jk 
grote p 1 annen met betrekk i ng tot het 
Damlaangebied , het raadhuiskwartier 
en het winke1centrum Leidschenhage. 
Daarnaast kan nog worden genoemd de 
uitbreiding, i n de vorm van de nieuwe 
wijk ' Leizo'. Nu bestond de moge1ijk
heid om op een dee1 van die p1annen 
schrifte1ijk te reageren. Van die 
moge1 ijkheid is door ons gebruik ge
maakt. In de br ief die we hebben ge
schreven, werd geste1d dat de positie 
van fietsers in die p1annen nog ver
beterd kon worden. Op die brief heb
ben wij inmidde1s ook antwoord gekre
gen. Daaruit b1ijk t dat onze sugges
ties voor het Dam1aangebied voor een 
be1angrijk dee1 zijn overgenomen. En 
hoewe1 de gemeente, vanwege financi
e1e beperkingen, de herstructurering 
van de Dam1aan en i gszins in de tijd 
za1 moeten opschuiven, is zij we1 
voornemens op korte termijn maatrege -
1en te nemen ter verhoging van de 
vei1igheid van fietsers op de Dam-
1aan. 
Ten aanzien van het winke1centrum 
Leidschenhage daarentegen wordt niet 
aan onze wensen tegemoet gekomen. Wij 
zijn van oordee1 dat het 
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winke1centrum in de nieuwe p1annen 
onvo1doende voor fietsers bereikbaar 
is, en dat de stallingsmoge1ijkheden 
vee1 te beperkt zijn. Wij p1eiten 
ervoor dat er -evena1s voor het ove
r i ge verkeer voorz i en is- een moge-
1ijkheid komt voor fietsers om op een 
eigen fietspad of op een fiets j wan
de1strook rond Leidschenhage te cir
cu1eren . In andere winke1centra zijn 
met zo'n strook positieve ervaringen 
opgedaan. Wij b1ijven vanze1fsprekend 
de nadere uitwerking van de p1annen 
nauw1ettend vo1gen. 

De aandacht van onze groep gaat ook 
uit naar een be1angrijke doorgaande 
route; de verbinding tussen Leid
schendam en Rijswijk via de De1ftse
kade en de Westv1ietweg. Er is op 
deze route nog vee1 te verbeteren 
voor f i et sers, zowe 1 wa t bet reft de 
vei1igheid a1s het comfort. Een ver
slag van onze bevindingen zal aan de 
gemeente ter beschikk ing worden ge
ste1d. 

Omdat er zovee1 aan de hand is in 
Leidschendam, en er ook voor fietsers 
zovee1 op het spel staat, bereiden 

Advertentie: 

OOK UW FIETS STAAT VEILIG BIJ 

STAWNGEN IN DEN HAAG, RIJSWIJK, DELFT 
SCHEVENINGEN, KIJKDUIN EN BIJ 

DIVERSE EVENEMENTEN. 

JAARKAARTEN EN 12' RITIEN'- KAARTEN TE VERKRIJGEN. BEL DE BIESIEKLETTE !NFOLIJN 

JEL : 070 - 362.42.82 
PRIJZEN JAARKAARTEN : FIETS- FL 75,00. MET OOIEVAARSPAS : FIETS- FL 25,00 

De Fietsersbond enfb wenst U een prettige vakantie ! 
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WlJ een ledenwerfactie voor metals 
inzet dat de Fietsersbond enfb de 
steun verdient van iedereen in Leid
schendam, die goede voorz i en i ngen 
voor fietsers belangrijk vindt. 

In september za l, met steun van de 
gemeente, een manifestatie gehouden 
worden, waarop vele Leidschendamse 
organisaties zich zullen presenteren. 
Ook wij zullen daar -evenals vorig 
jaar- met een kraam aanwezig zijn. 
Het thema dat men hiervoor heeft 
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gekozen is "groei". We zullen probe
ren, op een eigen wijze op dit thema 
in te spelen. 

Doordat er zoveel op stapel staat, 
loopt een en ander wel eens wat ver
traging op. Vooral ook omdat onze 
menskracht beperkt is. Aanvulling van 
onze werkgroep zouden wij toejuichen. 
Wie zich tot dit werk aangetrokken 
voelt, kan bellen met (070)-3275258. 

Onderafdeling Leidschendam. 

Korte ber;chten 

U kunt zelf ook berichten voor deze rubriek doorgeven, als ze maar, zoals de 
naam al doet vermoeden, kort zijn. Hou er wel rekening mee dat er tussen de 
copijdatum (staat vooraan in het colofon) en het verschijnen van de Fietsbel 
circa drie weken zitten. Informeer bij twijfel even naar de geplande verzendda
tum bij de redactie. 

De fietstochten 

De fietstochten worden wegens gebrek aan succes korte of langere tijd gepriva
t i seerd en i nd i vi duee l voortgezet met chaot i sche beg inti jden en -p l a a tsen. De 
initiatiefnemer (Peter Piket) heeft alle weggetjes en paadjes in de wijde 
omtrek van Den Haag nu verscheidene keren afgefietst en ook de boerenkaas kan 
men tegenwoordig nog beter op de Haagse markt kopen dan op de boerderijen. Wij 
mochten enkele nuttige suggesties ontvangen gedurende de fietstochten en ook de 
Haagsr parkenroute is hierdoor hopelijk dichterbij gekomen. Hartelijk dank voor 
de opgelopen hartelijkheid en mocht iemand anders een tijdje coordinator willen 
zijn dan hoort de redactie van dit blad het graag. Zo niet, dan stel ik voor 
dat we het fietsen onder geleide eventueel maar overlaten aan onze grote 
voorganger: de ANWB. 

Advertentie: 

== =====- -=== ------------------
DataByl administratiel<antoor = _ ~~~ 

aantrekkelijke tarieven - flexibele dienstverlening 
milieuvriendelijke bedrijfsvoering 

inlichtingen: J.A. Kip - telefoon 070 - 3231842 
Campanulastraat 6 2555 DE Den Haag 

De Fietsersbond enfb wenst U een prettige vakantie 
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Rechtsaf door rood ;n Den Haag 

De gemeente Den Haag heeft een aantal 
kruisingen bekeken om te bezien of 
het mogelijk was dat fietsers rechts
af konden gaan voor het verkeers
licht. Als dat niet zo was, is na 
gegaan of fietsers veilig door rood 
konden. In het eerste geval werd zo
nodig de kruising een beetje aange
past, in het tweede geva l het bordje 
'fietsers rechtsaf vrij' opgehangen. 
het project is in ogen van de gemeen
te nu afgerond. 
A l s je nu nog op een k ru ising komt 
waar deze maatregelen wel mogelijk 
zijn maar niet zijn uitgevoerd, geef 

dan aan het betreffende stadsdeelkan
toor door of aan de heer Blankespoor 
van de Dienst Stadsbeheer en verzoek 
hen de gewenste maatregelen te nemen. 
Voor adressen zie elders in deze 
fietsbel. 
Het bordje om rechtsaf door rood toe 
te staan, wordt opgehangen als op de 
fietspaden of het gedeelte waar de 
fietsers rijden geen zebrapad ligt 
met verkeerslichten die op groen 
staan a l s het verkeers l i cht voor de 
fietsers op rood staat. Dit wordt 
gedaan om de veiligheid voor overste
kende voetgangers te garanderen. 

Op de f;ets door Haaglanden ??? 

De (stedebouwkundige) invulling van 
de bijna 33.000 nieuwe woningen in de 
Haagse regia gaat nu snel. Voor Leizo 
(6.800 woningen), Wateringen en Ypen
burg ( 17. 000 won i ngen) worden nu no
tities over de milieu-effecten opge
steld en stedebouwkundige plannen 
u i tgewerk t. In all e documenten over 
deze lokat ies staat dat de fiets en 
het openbaar vervoer gest imu leerd 
moet worden en de automob i lite it be
perkt. Voor de fietser betekent dat 
onder andere het real i seren van een 
fijnmazig net van voetgangers- en 
fietsverbindingen. Maar hoe wordt dit 
ingevuld? De komende tijd zullen de 
plannen voor deze gebieden kritisch 

bekeken moeten worden om ervoor te 
zorgen dat er straks prettig, comfor
tabel en snel gefietst kan worden 
binnen deze gebieden en er goede ver
bindingen komen met de bestaande 
woon- en werkgebieden. De praktijk 
leert dat uitgangspunten mooi klinken 
maar dat bij de uitwerking er meer 
reken i ng gehouden wordt met de auto 
dan met de fietser. Wie wil meehelpen 
a an het daadwerke l i jk real i seren van 
dat fijnmazige fietsnetwerk door het 
kritisch volgen van de plannen? Heb 
je belangstelling bel dan Marga Zuur
bier (070-3659870) of Jac Wolters 
(070-3273638). 

Advertentie: 

Een Kemper vouwfiets 
past 

in een trein, 

een koffer of kofferbak, 

en past zeker 

in uw doelstelling ! 

Brompton~ 
DiBlasi 

Dahon 

~emrne~r Den Haag 
fil rr' I de vouwfietsspecialist 070-3459696 

De Fietsersbond enfb wenst U een prettige vakantie 
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Ni~t iedere vrouw durft 's avonds de duinen in, als de zon in zee zinkt en de 
vreemde mensen nog vreemder lijken. Daarom werd ik regelmatig opgebeld door een 
Wassenaarse vriendin, die verbeten haar geluk najaagde door de zonsondergang te 
bekijken en iedere vogel bij naam te noemen. Zij was onkundig van de boodschap 
of de veronderstelling dat men gevende rijk wordt en merkte ook niet dat men de 
rust niet vindt door de Here Jezus zijn jeugdgrieven te verwijten. 

Wij zaten op een vakkundig door tuinlieden daar geplaatste halve boomstam naar 
zee te kijken aan het einde van het fietspad van Meijendell naar zee . Wij 
bladerden .in ons vogelboekje om precies te weten welke vogels wij zagen, 
terwijl onze fouten gauw gecorrigeerd werden door de daar eveneens aanwezige 
stokoude witbehaarde experts, die gekleed waren in plusfour of tiroler kuit 
broek . 

Zou je een foto willen maken van de zonsondergang? vroeg ze. 
Ja , hoor, zei ik. 
Zijn dat noordse sterns? vroeg ze . 
Kijk maar in je boekje, zei ik, ik weet het niet. 
Nee , mevrouw , zei reeds een van de stokoude witbehaarde, enz.: dat zijn 
stormvoge ltjes. 
Weet U het zeker? vroeg ze . 
De man lachte smakelijk. 
Mijn vriendin wilde weg. Zullen we naar het vogelkijkduin gaan, vroeg ze, daar 
is de zonsondergang veel mooier. 
Goed, ze i i k. 

W i j za ten op een door tu in l i eden daa r vakkund i g neergezette halve booms tam op 
het vogelkijkduin, waar het een oorverdovend lawaai was van door elkaar 
klinkende vogelgeluiden. 
Zou je nog een foto willen maken van de zonsondergang? vroeg ze. 
Ja hoor, zei ik. 
Wij zaten een minuut of tien te luisteren en te kijken. 
lk weet een duin, zei ze, als je daarop bent is het nog mooier. 
lk zie het goed, zei ik. 
Het duurt nog lang hoor voor de zon ondergaat. 
Hoe lang? 
Ze schatte de tijd. Twintig minuten, zei ze. 
Dan blijf ik zitten, zei ik. 
Ben je gelukkig, vroeg ze na een tijdje. 
Hoe bedoel je, zei ik. 
Laat maar, zei ze. 

Na zonsondergang spoedden we ons op onze fietsen naar de bewoonde wereld, want 
dan wordt het donker. 
Ze kreeg een lekke achterband. 
Ik heb spul, zei ze, dat kun je in de band spuiten, misschien kun je me helpen. 
lk moest het doen. 
De witte drab spoot a an a lle kanten langs het vent ie l en over de band. Over 
tien minuten is je band opgelost, zei ik voor de grap. Je moet naar huis lopen, 
zei ik. 
Oat haal ik niet, zei ze. Ze heeft een slechte heup. 

De Fietsersbond enfb wenst U een prettige vakantie 
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lk kan naar de boerderij Meijendell gaan en een taxi bellen. 
De boerderij Meijendell is nu dicht . 
Je kan bij me achterop , zei ik 
Ze trok wit weg van ergernis over dit voorstel . 
Ik kan hulp gaan ha len , zei ik . 
lk kan naar je huis fietsen, je auto pakken en terug komen. 
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Oat ka n, zei ze , maar kun jij het hek openen en met de auto wegrijden, zonder 
dat Poekie ontsnapt . 
Poekie is haar debiele invalide poes . 
Ik zei , nee dat kan ik niet. 
Er is geen oploss ing, zei ze. 
Dan lijkt het me het beste dat we ons voorbereiden op de dood , ze i ik. 
Op tweehonderd meter van de boerderij Meijendell , vroeg ze, heb je geen plak 
spullen bij je? 
Natuurlijk , zei ik , da t was ik bijna vergeten . 
Ik haalde haar band er uit en ze i na een tijdje: het is te donker , ik kan het 
gaatje niet vinden. 
Ik hoor niets meer, ze i ze , er ontsnapt geen lucht meer . 
lk zette de band er weer in en deze bleef inderdaad op spanning . 
Oat was op het nippertje , ze i ik, we hebben geluk gehad. 
Toen we haar huis naderden zei ze , uit vrees dat ze me een drankje zou moeten 
aanbieden: ik geloof dat het gaat onweren, ik zou maar gauw naar huis gaan. 

Een week later belde ze me op: zullen we naar de zonsondergang gaan kijken, het 
is erg mooi vandaag. 
Nou , zullen we dat r isico wel nemen? 
Ik heb mass ieve banden om mijn fiets laten zetten, zei ze. 
Nou dan erg graag, zei ik. 

Peter Piket 

Advertentie: 

Tandems pecia7ist 

Hoofdsponsor Biesiek7ette 

Hoofdvest iging : 
Rijswi j ks ... eg 704 
2516 HZ Den Haag 
070- )go 75 74 

Fll ial en: 
Den Hu g: 

Vol endam laan 704 

Rijswi jk : 
Dr .H. J . v. Mookl aan 259 
Li nde laa n 227 
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Stadsplattegrond 
(en 

voor f;etsend 
omstreken) 

Den Haag 

Ru im drie jaar geleden, in mei 1991 , 
heeft de Fietsersbond enfb het over
leg gestart met de gemeente Den Haag 
over het gezamen l i jk u i tbrengen van 
een stadsplattegrond voor fietsers. 
In eerste instant ie was het voorstel 
van de Fietsersbond dat de bond voor 
het uitbrengen zorg zou dragen en van 
de gemeente een subsidie zou ontvan
gen voor de produk t i ekos ten. Het 
overleg met een uitgever was daartoe 
reeds gestart en offertes aange
vraagd. 
De gemeente Den Haag gaf er de voor 
keur aan zelf de cobrdinatie te ver
zorgen en de produktie te begeleiden. 
In verband daarmee hebben wij beslo
ten geen subsidieverzoek in te die
nen. Het benodigde kaartmateriaal 

hebben wij de gemeente in 1991 reeds 
overhandigd. Sinds die tijd is er 
echter zeer wei n i g voortgang in het 
project , ondanks herhaalde pogingen 
van de Fietsersbond om het proje~t in 
gang te houden. Onlangs, eind juni, 
kregen wij te horen dat de kaart dit 
jaar waarschijnlijk niet uitkomt. Dit 
is onacceptabel gezien de hoeveelheid 
tijd en energie er door onze leden al 
in is gestoken, maar vooral ook omdat 
het initiatief om te komen tot zo'n 
stadsplattegrond op brede steun kan 
rekenen van zowel de wethouder als de 
gemeenteraad. Wij hebben ons daarom 
de wethouder persoonlijk aangesproken 
en dr i ngend verzocht maatrege len te 
nemen om ervoor te zorgen dat de 
kaart dit jaar nog gereed komt. 

Advertentie: 

EEN NIEUWE FIETSENZAAK IN UW BUURT 

Specialist op het gebied van goede kwaliteit: 

~ Woon-werk fietsen * Schoolfietsen * Hybride's ~~ 
LI D 

Dealer van o. a. Union en Kildemoes. BDVAG Bij reparaties leenfiets beschikbaar. TWEEWIELER 
BEDRUVEN 

Du Nord Rijwielen Keizerstraat 27-29 Scheveningen 070-3554060 

Kon;ng;nnedag ;n de Bogaard 

Afgelopen koninginnedag was het weer 
zo ver. De onderafdeling Rijswijk 
presenteerde weer een van haar route
onderzoeken. Een en ander vond plaats 
in het winkelcentrum 'In de Bogaard'. 
Op de braderie was ook de onderafde
ling present. De standplaats daar was 
ons ter beschikking gesteld door de 
plaatselijke winkeliersvereniging. 
Rond het middaguur werd aan de 
kersverse wethouder van (onder ande -

re) verkeer, de heer D. Jense, route
onderzoek nummer 6 overhandigd. De 
heer Jense legde het laatste stuk van 
zijn reis naar de enfb-stand af per 
'bedjak'. Deze was beschikbaar dank 
zij Du Nord rijwielen uit Schevenin
gen. Op een grote kaart waren de 
knelpunten uit deze route, min of 
meer de Beatrixlaan volgend, aangege
ven. Verder werden er door medewer
kers van Biesieklette weer gratis 
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stallingsbonnen uitgereikt. Deze wa
ren goed voor een keer gratis stal
len. Verder kreeg iedereen die lid 
werd (en contant beta a lde) het boek 
"Europa op de fiets" gratis . Het be
zoekersaantal viel desondanks wat 
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tegen, maar de belangstelling van de 
pers maakte vee l goed. Ook z i jn er 
enkele nieuwe leden geworven. Al met 
al een geslaagde dag. Hieronder treft 
U enige foto's aan die op die dag 
gemaakt werden. 

De Fietsersbond enfb wenst U een prettige vakantie 
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De parkenroute 

Hij is er dan sinds 16 juli, de mooi
ste fietsroute in Den Haag: de par
kenroute . Gehee 1 bewegwi jzerd! En er 
is uitgebreide routebeschrijving met 
achtergrondinformatie beschikbaar. 

Deze routebeschrijving is verkrijg
baar bij ons · secretariaat (070-
3471165). Een prima tochtje voor een 
lekker zomerse dag. 

Haags ;n;t;at;ef landel;jk beloond: 
s;es;eklette 

Dick Breetveld, de coordinator van 
Biesieklette, ontving uit handen van 
Jaap Rijnsburger, onze landelijke 
voorz i tter 1 een taartpunt 1 

• B i j z i jn 
afscheid zette Jaap Biesieklette in 
het zonnetje omdat het project een 
landelijk voorbeeld is van hoe be
waakte fietsenstallingen beheerd kun
nen worden. Dick Breetveld kon de 
voorbeeldfunctie bevestigen: "gere
geld komen er mensen langs uit alle 
delen van Nederland om te kijken hoe 
wij het hier aanpakken. Onlangs heeft 

ook het CROW, een zeer belangrijk ad
viesorgaan op het gebied van verkeer, 
contact met ons opgenomen". De mede
werkers van Biesieklette, die zeer 
vereerd waren met de trofee, zagen in 
de uitreiking in Woerden een stimu
lans om het project verder uit te 
breiden. De stichting is in de afge 
lopen 10 jaar van haar bestaan inmid
dels uitgegroeid tot een organisatie 
die op succesvolle wijze 15 stallin
gen beheerd en op talloze evenementen 
aanwezig is met stallingen. 

Dick Breetveld (staand rechts) en Jaap Rijnsburger (staand links) 

De Fietsersbond enfb wenst U een prettige vakantie 
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Act;e 'Zander auto natuurl;jk': 
afslu;t;ng Van Vredenburchweg R;jsw;jk 

De actie ' Zender auto natuurlijk ' , 
behelst kortweg het afsluiten van 
natuurgebieden voor doorgaand snel
verkeer . De hele actie spi t st zich 
toe op het een dag afs luiten van een 
doorgaande weg in een natuurgebied 
bij wijze van proef door leden van de 
F i et sersbond enfb. In de he l e opzet 
van de actie is ook een enquete voor
z i en over de men i ng van 'de gebru i
ker' van de weg. Op diverse plaatsen 
in Nederland is deze actie inmiddels 
afgesloten. 

De onderafdeling Rijswijk zag aanvan 
kelijk weinig raakvlakken met de 
Rijswijkse situatie . De aanwezige 
hoeveelheid natuur lijkt in Rijswijk 
niet zodanig dat dit in de actie in 
te passen was, dachten we .... 
Waar wij niet bij stil stonden waren 
de vele parken die Rijswijk rijk is. 

Met name het laatste stuk van de Van 
Vredenburchweg (dus tussen de Beat
rixlaan en de Schaapweg) snijdt twee 
prachtige parken doormidden. 
De onderafdeling Rijswijk zal in sep
tember (waarschijnlijk de elfde) een 
beperkte manifestatie op deze plek 
organiseren. Er is ook met diverse 
ander organisaties contact gezocht om 
samen voor een vol programma te zor
gen . Ten tijde van dit schrijven heb
ben pas enkele organisaties gerea
geerd. Hoe de dag er precies uit gaat 
zien staat nog niet vast. Daarover 
zult U begin september meer lezen in 
de media. Heeft U leuke ideeen of 
suggest ies, neem dan contact met de 
onderafdeling via telefoonnummer 070-
3902261. Op dat nummer kunt U zich 
ook aanmelden als U mee wilt helpen 
b i j de voorbere i d i ngen, hetgeen a 1-
tijd bijzonder gezellig is. 

De Fietsersbond enfb wenst U een prettige vakantie 
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Roept U maar ... 
Boos worden helpt n;et, melden wel ! 

Heeft u klachten over: verkeerd afgestelde verkeerslichten; t e we1n1g opstel
ruimte voor fietsers bij kruispunten; gevaarlijke verkeerssituaties; slechte 
fietspaden of -stroken; sociaal onveilige fietspaden of tunnels; slechte 
ver l i cht i ng; overto ll i ge worte l groe i of bep l anti ng; onvo l doende stall i ngsmoge
lijkheden bij openbare gelegenheden of bij u in de straat? 
Schrijf of bel naar de verantwoordelijke instantie ! 
En/of schrijf of bel naar de enfb -vertegenwoordigers in uw buurt. 

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, 
Sector Wegen & Water, Afdeling Planvorming 
T.a.v. de heer F. Blankespoor 
of Sector groen 
Postbus 19350, 2500 CJ DEN HAAG 
Tel.nr. 070-3536300 

Kleine mankementen geconstateerd? 

Fietsersbond enfb, 
Afdeling Den Haag 
Postbus 11638 
2500 AP DEN HAAG 
Tel.nr. 070-3471165 

Neem dan contact op met de servicepunten van de dienst Stadsbeheer, dagelijks 
bereikbaar tussen 8.15 en 14.00 uur. 
Stadsdeelkantoor: Tel.nr.: 
Escamp, Genemuidenstr. 210 3535950 
Haagse Hout, 't kleine Lao 364 3535800 

Laak, Neherkade 114 
Loosduinen, Kleine keizerstr 3 
Scheveningen, Duinstraat 10 

3197703 
3915252 
3535600 

Segbroek, Sportlaan 40 

Gemeente Leidschendam 
Raadhuisplein 1 
2264 BP LEIDSCHENDAM 
Tel.nr. 070-3378300 

Gemeente Rijswijk 
Gen. Spoorlaan 2-4 
2283 GM RIJSWIJK 
Tel.nr. 070-3959911 

Gemeente Voorburg 
Herenstraat 42 
2271 CH VOORBURG 
Tel.nr.070 -3575111 

Gemeente Wassenaar 
Postbus 499 
2240 AL WASSENAAR 
Tel.nr. 01751-22222 

3535700 

Voor: 
verlichting 3198605 
bestrating 3959430 

Voor: 
verlichting 01751-22244 
bestrating 01751-22266 

Wijkcontactpersoon: 
Tiny Dongelmans 
Caroline de Jong 
Henk Ens 
Lucien Graham 
Cor Hofman 
Jan de Munck 
Marga Zuurbier 
Johan Bommele 

enfb Leidschendam: 
Zijdesingel 26 

Tel.nr: 
3664608 
3514219 
3832269 
3479250 
3972773 
3464576 
3659870 
3259301 

2261 CA LEIDSCHENDAM 
Tel.nr. 070-3275258 

enfb Rijswijk: 
Postbus 1754 
2280 DT RIJSWIJK 
Tel.nr. 070-3952544 

enfb Voorburg: 
Appelgaarde 211 
2271 TE VOORBURG 
Tel.nr. 070-3273638 

De redactie van uw afdelingsblad ontvangt graag een afschrift van uw 
klachten, suggesties en opmerkingen. Zie voor adres het colofon voorin. 

T 


