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Adressen & 
te1efoonnummers 

FIETSERSBOND ENFB: 

Landelijk bureau 
Postbus 2150 
3440 DD Woerden 
03480-23119 

Afdeling Den Haag e.o. 
Postbus 11638 
2502 AP Den Haag 
070-3664608 

Onderafdeling Leidschendam 
Zijdesingel 26 
2261 LA Leidschendam 
070-3275258 

Onderafdeling Rijswijk 
Haagweg 148 
2282 AH Rijswikk 
070-3952544 

Onderafdeling Voorburg 
Appelgaarde 211 
::::n1 TE Voorburg 
070-3273638 

Redactie 'De Fietsbel' 
Postbus 11638 
2502 AP Den Haag 

Haags Milieucentrum 
Nieuwe Molstraat 35a 
2512 BH Den Haag 
070-3652016 

De :f:ietsbe1 

Reda.ctionee1 

Deze derde fietabel van 1993 
staat in het teken van de 
jaarverslagen en de leden
raadsvergadering van de af
deling Den Haag. Op 1 okto
ber begint immers het nieuwe 
verenigingsjaar. Het jaar
verslag van de afdeling is 
dit maal op veler verzoek 
uitgebreider dan ooit. Dit 
jaar treft U ook van de 
(nieuwe) onderafdelingen 
verslagen aan. Al met al is 
er weer veel werk verzet om 
deze Fietsbel gevuld te 
krijgen. 
Op de vorige Fietsbel hebben 
we leuke reacties gekregen. 
Iedereen is positief, sommi
gen weten het zelfs hoe het 
n6g beter kan. Vanzelfspre
kend worden alle suggesties 
in overweging genomen. Een 
voorbeeld daarvan staat 
hiernaast. Heeft U aanvul
lingen op de adressenlijst, 
dan horen wij dat graag. 

Tot de volgende Fietsbel 

P. S. Heeft U de achterkant 
van deze Fietsbel al gele
zen? Daar staat alles over 
de nieuwe cursus van het 
Haags Milieu Centrum. 

Advertentie: 

-------------------------DataByl administratiel<antoor 

aantrekkelijke tarieven - flexibele dienstverlening 
milieuvriendelijke bedrijfsvoering 

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

WOENSDAG 20 OKTOBER: LEDENRAADSVERGADERING AANVANG 20:00 
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Roept U 
Boos worden 

maar! 
he1pt 

Kom :i.n aktie! 
n:i.et, me1den we1! 
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Beeft u klachten over: verkeerd afgestelde verkeerslichten; te 
weinig opstelruimte voor fietsers bij kruispunten; gevaarli.jke 
verkeerssituaties; slecht onderhouden fietspaden of fietsstro
ken; sociaal onveilige fietspaden of tunnels; slechte verlich
ting; overtollige wortel- en beplantingsgroei; onvoldoende 
stallingsmogelijkheden bij openbare gelegenheden of bij u in 
de straat? 
Schrijf of bel naar de verantwoordelijke instantie! 
Graag een berichtje hierover naar de redactie van dit blad. 

Schrijf of bel naar: 
Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, 
Afdeling Planvorming, T.a.v. de heer F. 
of Sector Groen, Postbus 19350, 2500 CJ 
Telefocnnr. 070-3536300 

Sector Wegen & Water, 
Blankespoor 
DEN HAAG. 

Kleine mankementen geconstateerd? 
Neem dah contact op met de servicepunten van de dienst Stads
beheer. Tussen 8.15 en 14.00 uur zijn de servicepunten bereik-
baar. 
Stadsdeel: Tel: Adres: Posted: 
Centrum 3624885 Herman Costerstraat 54, 2571 PB 
Esc amp 3535950 Genemuidenstraat 208, 2545 NZ 
Haagse Hout 3535850 Het Kleine Loo 364, 
Laak 3197703 Neherkade 114, 2521 
Loosduinen 3915250 Kleine Keizer 3, 2553 
Scheveningen 3535650 Duinstraat 10, 
Segbroek 3535750 Sportlaan 40, 

Contactpersonen I Wijkcoordinatoren: 
SCHEVENINGEN Jan de Munck Tel.nr: 
HAAGSE HOUT I Caroline de Jong Tel.nr: 
HAAGSE HOUT II Henk Ens Tel.nr: 
ARCHIPEL Marga Zuurbier Tel.nr: 
CENTRUM Vacature 

2584 
2566 

070-3464576 
070-3514219 
070-3832269 
070-3659870 

STATIONSBUURT Mariette Fortuin Tel.nr: 070-3883736 
SCHILDERSWIJK Vacature 
LAAK Lucien Graham 
SPORTLAAN Johan Bommele 
VALKENBOS Vacature 
ZUID-WEST Tiny Dongelmans 
LOOSDUINEN Vacature 

Tel.nr: 070-3479250 
Tel.nr: 070-3259301 

Tel.nr: 070-3664608 

vc 
cv 
AZ 
LB 

Losse tege1s en zo voorts :i.n Rijswijk 

In Rijswijk is het sinds 1 januari mogelijk om mankementen 
telefonisch te melden bij de gemeente. Dus iedereen die 
klachten heeft over bestrating kan bellen naar nummer 070-
3959430 en voor verlichting 070-3198605. Indien u belt over 
een defecte lantaarnpaal geef dan het paalnummer door. 

WOENSDAG 20 OKTOBER: LEDENRAADSVERGADERING AANVANG 20:00 



4 De r.ietsbe1 

Uitnodiging voor de jaar1ijkse 
1edenraadsvergadering 

Fietsersbond enfb, afde1ing Den Haag 

Datum : Woensdag 20 oktober 1993 
Tijd Aanvang 20.00 uur 
Plaats: Haags Milieucentrum, Nieuwe Molstraat 35 a, Den Haag 

Agenda: 

20.00 uur Opening ledenraadsvergadering door de voorzitter; 
Vaststelling agenda. 

20.15 uur Bespreking, goedkeuring resp. vaststelling van: 
Verslag vorige ledenraadsvergadering; 
Jaar- en financieel verslag. 

2C.45 ~ur Bespreking, goedkeuring resp. vaststelling van: 
Bestuur, afvaardiging landelijke ledenraad, kascom
missie, wijkcontactpersonen, deelnemers van de 
werkgroepen/onderafdelingen; Gemeentepolitiek Den 
Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Publiciteit, 
Afdelingsblad De Fietsbel. 

21.15 uur Pauze · 
21.3C uur Lezing: Het Haags Milieu Centrure- 2 jaar later. 

Wat kan het centrum voor ons betekenen? 
Wat kunL~~ wij voor het centrure betekenen? 
Do ur: Dirk-Jar. Sloot, d~ coordinator van bet Haags 
Hiliet.: Centrurr. 

:2.0C t.: u r Sluiting ledenraadsvergadering 

Vers1ag 1edenraadsvergadering 
18 november 1992 

Aanwezig: Henk Beindorff, Mariette Fortuin, Johan Bommele, 
Marga Zuurbier, Jenny Schoemaker, William Nederpelt, Menno 
Spaan, Jon Wright, John Lamet, Hans Pars, Aad Berkhout, Peter 
Piket, Peter Schutjes, Erwin Ruitenberg en Tiny Dongelmans. 

Jaar- en financieel verslag worden goedgekeurd, mits de 
kascommissie de financieel stukken nog controleert (Di t is 
i:-uc:iddels gebeurd). Op verzoek zal er bet volgende jaar een 
ui tgebreider verslag komen en zullen de uitgaven wat meer 
gespecificeerd worden. Tevens zullen eventuele begrotings
verschillen apart toegelicht worden. Misschien kunnen de 
posten publiciteit en akties samengevoegd worden op de eerst
volgende balans, dat maakt de financieel situatie overzichte
lijker. Er wordt gevraagd of het afdelingsblad De Fietsbel op 
chloorvrij papier gedrukt kan worden en de kosten di t jaar 
binnen de begroting kunnen blijven. Peter Piket, de coordina
tor van de Fietsbel, zal di t nagaan. Doordat er een steeds 
grotere oplage nodig is (het ledental stijgt nog steeds) en de 
redactie het voornemen heeft om de kwali tei t van ons afde
lingsblad te verbeteren zal het moeilijk zijn de kosten binnen 
de perken te houden. Maar de redactie zal haar best doen! 

WOENSDAG 20 OKTOBER: LEDENRAADSVERGADERING AANVANG 20:00 
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De werkgroepen worden als volgt vastgesteld: 
~ascommissie: Jenny Schoemaker en Hans Westerman. 
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Bestuur: Voorzitter- Marga Zuurbier, Penning.aeester- Peter 
Piket en Secretariaat- (voor het laatste jaar) Tiny Dongel-
mans. 
Redactie Fietsbel: Peter 
Tiny Dongelmans. Marga 
artikelen verzorgen. 

Piket (coordinator), Menno Spaan en 
Zuurbier zal de gemeente politiek 

Verkgroep Gemeente Politiek: Marga Zuurbier (coordinator en 
Archipel) 1 Johan Bommele (Vogelbuurt) I Tiny Dongelmans (Zuid
West) 1 Henk Ens (Haagse Hout II) I Mariette Fortuin (Station
Schilders buurt), Lucien Graham (Laak), Caroline de Jong 
(Haagse Hout I), Aad Koster (Citokaart), John Lamet (Valken
bos) , Jan de Munck ( Scheveningen) en Jenny Schoemaker (Cen-
trum) . 
Werkgroep Publiciteit: Tiny Dongelmans en Peter Piket. 
Verkgroep Leidschendam: Jon Wright (contactpersoon) , P. Put, 
Monique, Aat en Dirk de Waal. 
Werkgroep Rijswijk: Menno Spaan (contactpersoon), Henk Bein
dorff, William Nederpeltl Erwin Ruitenbeek, H.Struve. 
Werkgroep Voorburg: Jac Wolters (contactpersoon), Henk Knoes
ter, Ineke Verbeek, Elly Verzaal. 
Landelijk Ledenraad: Aad Berkhout, William Nederpelt en Marga 
Zuurbier. Reserve Tiny Dongelmans. 

Vertegenwoordigers van de enfb: 

Stedenband Warschau Peter Schutjes, Klimaatverbond - Jac 
Wolters, Biesieklette - Marga Zuurbier, Baags Milieu Centrum 
bestuur - Marga Zuurbier; Raad van Toezicht-Tiny Dongelmans. 

Na een levendige discussie over de aktiviteiten van onze 
afdeling wordt er besloten om in het komende verenigingsjaar 
ons hoofdzakelijk te richten op de onderstaande aktiviteiten. 
Het gemeentel i jk beleid m. b. t. fietsvoorzieningen te blijven 
volgen en hierop alert op te reageren. 
Zoveel mogelijk mee te doen met de door de landelijk enfb 
georganiseerde akties en ook dit jaar weer op stands te staan. 
Uiteraard alleen als er voldoende vrijwilligers zijn om e.e.a. 
uit te werken en als de kosten, zeals b.v. kraamhuur, redelijk 
blijven. 
Verder zal de werkgroep gemeente politiek Den Haag veel 
aandacht besteden aan de verdere uitwerking van de vorig jaar 
gestarte inventarisatie van de fietsvoorzieningen door de 
diverse wijkcontact-personen. En zal er bekeken worden of en 
hoe er samengewerkt kan worden met de verschillende wijkorga
nisaties 1 scholen, etc. Ook zal er gecontroleerd worden of 
toegezegde projecten van het Verkeersplan ook inderdaad 
uitgevoerd worden. Het archief van de werkgroep gemeente 
poli tiek Den Haag zal naar het Haags Milieu Centrum overge
plaatst worden. Zodat alle aktieve leden, die zich met de 
gemeente politiek bezig houden, op de vergaderavonden van deze 
werkgroep het archief in kunnen zien. 

WOENSDAG 20 OKTOBER: LEDENRAADSVERGADERING AANVANG 20:00 
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Onze afdeling is 
zitting te nemen 
gerr.eente Den Haag 
de Vervoersregio 
opvragen en daar 
reageren. 

De fietsbe1 

gevraagd om namens de Fietsersbond enfb 
in de commissie Verkeersveiligheid van de 

en om deel te nemen aan de vergaderingen van 
Haaglanden. Wij zullen de vergaderstukken 
dan zonodig telefonisch of schriftelijk op 

Peter Piket wil ook het komende verenigingsjaar de maandelijk
se fietstochten organiseren. Er wordt opgemerkt dat het 
startpunt van deze fietstochten erg ver weg is en dat vertrek 
om 12.00 uur voor velen te vroeg is. Volgens Peter Piket, is 
er mede voor het startpunt Cafe De Landbouw, hoek Landschei
dingsweg I Bezuidenhoutseweg gekozen omdat je vandaar uit snel 
in de vrije natuur bent. Later vertrekken betekent ook laat 
thuis, de tochten duren toch al gauw drie a vier uur. Peter 
besluit e.e.a. toch maar bij het oude te laten en -iedereen is 
hierbij van harte uitgenodigd om ook eens een kopje koffie, om 
11.45 uur in cafe De Landbouw te proeven. Het smaakt echt veel 
b~t~~ dan thuis! De fietstocht is dan zeker de moeite waard. 

Werk~roep Leidschendam heeft nu 5 aktieve leden die zich eerst 
gaan orienteren op het fietsgebeuren in hun gemeente. Om 
vervolgens een actieplan op te zetten. 

Werkgroep Rijswijk is inmiddels door de start-fase heen en kan 
nu, met een enthousiaste groep structureel aan het werk. 

Weorkgroep Voorburg behartigt als vanouds de belangen van de 
fietsers in deze gemeente. 
Er zal b~keken worden of er werkgroepen voor de overige 
gemeeutes binnen onze afdeling gestart kunnen worden. 

Stedenband Warschau en de Fietsersbond enfb. 
Na de pauze schetst Peter Schutjes, aan de hand van diversen 
dia's, de verkeerssituatie in Warschau. Er zijn wel wat 
rustige wegen waar je zou kunnen fietsen. Maar deze wegen 
lopen dood op de vele brede autobanen die de stad doorkruisen. 
En daa:cp kun je je als fietser beter niet wagen. Er zal met 
een groep fietsers uit Warschau en met mensen van de St~den
band bekeken worden of de constructie en werkwijze zoals onze 
Fi e tsersbond enfb die kent ook in Polen effectief blijken te 
zijn. Het ambtenaren apparaat schijnt erg bureaucratisch te 
zijn. Er zal eerst een plan van aanpak opgesteld worden, 
waarbij het Handboek Fiets van de enfb afdeling Amsterdam een 
goede leidraad is. 

Omdat Peter in z 'n enthousiasme niet meer te volgen is voor 
een eenvoudige notulist en de poolse namen voor Peter nog wel 
ui t te spreken maar voor m~J niet te schrijven zijn. Zal 
Peter, in een van de volgende Fietsbellen, verslag doen van 
het vervolg van de gebeurtenissen van onze Poolse fietsvrien
den. 

WOENSDAG 20 OKTOBER: LEDENRAADSVERGADERING AANVANG 20:00 
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Jaarvers1ag •92-•93 
onderafde1ing Voorburg 

Medio 1991 hebben de Voorburgse afdeling van de PvdA en de 
Fietsersbond enfb het 'fietsplan Voorburg' gepresenteerd .. In 
deze nota pleiten Z~J voor meer veilige en betere fietsvoor
zieningen in Voorburg. Nadat eerst het fietsroutenetwerk is 
geschetst en de ontbrekende schakels in het netwerk ZlJn 
opgespoord, is aangegeven welke Voorburgse fietsknelpunten en 
welke wens en er zijn. Na deze krachttoer is de onderafdeling 
op haar lauweren gaan rusten; immers al onze klachten en 
wensen stonden op papier en de politieke partijen hadden niets 
dan lof voor ons plan. 
In de loop van 1992 en 1993 realiseerde de gemeente al een 
aantal van onze wensen. Bij de aanleg van tramlijn 3 werden 
fiets- en verkeersveiligheidsvoorzieningen aangebracht; zo ook 
bij de reconstructie-werkzaamheden aan de Prinses Mariannelaan 
en de ( smalle) Parkweg. Bij de Dal tonschool aan de Loolaan 
kreger. we onze fietsbrug. Op het Koningin Julianaplein werd de 
fietser.stalling -bij gebrek aan betalende klan ten- gesloten. 
Sorr.s moest op poli tiek gebied corrigerend worden opgetreden 
als de wethouder van Openbare werken fietsonvriendelijke 
plan:-;en presenteerde. Door lobby-en en in te spreken bij de 
raadscommissie mogen fietsers blijven fietsen in de autovrije 
Herenstraat (behalve op zaterdag), komt er geen mini-rotonde 
op de laan van Nieuw Oosteinde en is op de Rodelaan een 
VE: i l ig e::: fietsovers teek ( PvdA/ enfb on twerp) gerealiseerd. 
Verder heeft d e onderafdeling Voorburg veel gefietst en weinig 
vergaderd. 

Advertentie: 

Ook u~ fiecs scaac 'Vei..:Zig .bi.:i: 

Sta11ingen ~ Den Haag, Rijswijk, 
Voorburg, Sch.evenin.gen en Kijkdu.:in 

en bij diverse evenementen. 

Jaarkaart en '12 ritten'-kaarten mogelijk 

Be1 de Biesiek1ette info1ijn te1. 07Q-3624282 

WOENSDAG 20 OKTOBER: LEDENRAADSVERGADERING AANVANG 20:00 
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Jaarvers1ag •92-•93 
onder-afde1ing Rijswijk 

Dit verenigingsjaar heeft, zeker voor het eerste deel, in het 
teken gestaan van het uitbreiden van onze contacten. We hebben 
onder andere geprobeerd bij de gemeente een ingang te vinden. 
Dat is gelukt, sinds ongeveer een half jaar is er maandelijks 
overleg met ambtenaren van de afdeling stedebouw en verkeer. 
De onderafdeling heeft ook op diverse plannen gereageerd. Te 
noemen vallen, onder andere 'structuurplan Rijswijk 2000 ' , de 
plannen voor het viaduct op de Van Vredenburchweg en het 
Regionaal Verkeers- en VervoersPlan. Op andere plannen, 
bijvoorbeeld de inrichting van het stationsgebied, is in het 
ove r leg met de gemeente gereageerd. 

De onderafdeling heeft dit jaar concrete stappen ondernomen om 
de staat van het Rijswijkse wegennet in kaart te brengen. Er 
is veel tijd gaan zi tten in de voorbereiding. Er is gezocht 
naar een kader, omdat het ad hoc analyseren van willekeurige 
wegen niet doeltreffend is. Als kader is er gekozen voor een 
netwerk van wegen. De begin- en eindpunten zijn punten aan de 
gel':'leentegrens die belangrijk Z1Jn, of dat worden. Door deze 
pun ten met elkaar te verbinden ontstaat een raster . Veel 
aandacht is er ook besteed aan de methode van analyseren, en 
de beoordelingscriteria van de resultaten. 
I r. oktober '92 en januari '93 is er aan de eerste route 
gewerkt. Eerst zijn de voorlopige resultaten in het ambtelijk 
cverl eg ingebracht. Bij de actie "12 op de plek van 1" zijn de 
d e finitieve r e sultaten aan de gemeente aangeboden . Bij het ter 
pers e gaar. van deze Fietsbel is de tweede route bijna afge
r or. d. Mo~e r.te el zijn er nog vier routes in bewerking. De 
overige drie routes proberen we nog voor de winter te doen. 

In het kader van de actie "12 op de plek van 1" is de onderaf
deling Rijswijk al vr1J vroeg met de g•meente in overleg 
getreden over de te plaatsen fietsenrekken, welke door fabri
kant Falco gratis ter beschikking zijn gesteld. Gekozen is 
voor eer. plaats langs de Colijnlaan, een klein buurtwinkelcen
trum. Daar waren namelijk geen fietsenrekken aanwezig. De 
winkeliers en de gemeente hadden geen onoverkomelijke bezwa
ren , zodat de fietsenrekken er ook gekomen Z1Jn. Achteraf 
bleek dat de fietsenrekken beter tien meter verder gezet 
hadden kunnen worden. 
Tijdens de plaatsing op 24 april werd aan de toenmalige 
wethouder Vrind een informatie-pakket aangeboden met daarin 
onder andere de eerste analyse ui t ons route-onderzoek ( zie 
boven} . De wethouder hield een kleine toespraak onder grate 
belangstelling van de pers. Daarna werd de opblaaaauto van de 
parkeerplaats gedragen om plaats te maken voor 4e twee fiet
senrekken. Na afloop konden de aanwezigen nog wat drinken in 
de kantine van de openbare bibliotheek ~ Wethouder Vrind is 
toen gelijk lid geworden van de fietsersbond. Helaas was hij 
de dinsdag erop geen wethouder meer ...... . 

WOENSDAG 20 OKTOBER: LEDENRAADSVERGADERING AANVANG 20:00 
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Op de 17 en 24 april zijn er in het winkelcentrum 'In de 
Bogaart' door mensen van Biesieklette stallingsbonnen ui tge
deeld, geed voor een keer gratis stallen in de fietsenstal
ling. Voor dit laatste deel van de festiviteiten is f 500,
subsidie ontvangen van de ZuidHollandse Milieufederatie. 

Op verzoek van de school De Oprit/Brug heeft de onderafdeling 
een lokaal ingericht en bemand met informatie van de Fietsers
bond enfb. In de school werd een manifestatie gehouden over 
verkeersveiligheid. Er waren nog vele andere organisaties 
aanwezig. Hierdoor, en doordat het lokaal nogal achteraf lag, 
kregen we nogal weinig belangstelling. Indien we in de toe
komst weer aan zo iets meedoen, zullen we eisen moeten stellen 
aan de plaats. Overigens was de kleurwedstrijd wel een groot 
succes. 

Ook dit jaar hebben we een standje gehad op het wijkfestival 
van St~rvoorde. Helaas, ook hier was de plaats waar we stonden 
verre van ideaal. Achter de band, tussen de rommelmarktkramen. 
Evenals voor het bovenstaande zullen we hier erg op de plaats 
moeten letten. Gelijktijdig (!) met het wijkfestival in 
Stervoorde werd in het stadhuis een informatie-markt gehouden. 
Omdat we ons hier naar de gemeente konden presenteren hebben 
we besloten ook hier aanwezig te zijn, ondanks de capaciteits
problerren die dat met zich mee zou brengen. Op beide markten 
hebben wij onze enquete verspreid. Wel bleek tijdens de 
v oc~bereiding van de info-markt op het stadhuis dat men 
eigenlijk van de ENFB een spectaculaire actie verwachtte. We 
zullen proberen dat bij de volgende info-markt op het stadhuis 
(medio 1995) waar te maken. 

Di t jaar is er ook aandacht besteed aan de Gemeenteraadsver
kiezingen van volgende jaar. Aan de politieke partijen in 
Rijswijk zijn met betrekking tot de fiets schriftelijk sugges
ties gedaan voor hun programma's. Enkele partijen hebben 
gereageerd. Tevens zijn de Rijswijkse enfb-leden door middel 
van een rr.ailing opgeroepen deze punten in de plaatselijke 
vergaderingen van de politieke partijen naar voren te brengen. 
De resultaten zijn nog niet helemaal duidelijk. 

Als afsluiter van dit seizoen heeft de onderafdeling Rijswijk 
meegewerkt aan de festiviteiten ter gelegenheid van de 'vrede 
van Rijswijk' (zie elders in dit blad}. Wij hebben er bij de 
organisatie op aangedrongen een bewaakte fietsenstalling te 
regelen. Teen echter bleek dat Biesieklette op die twee dagen 
geen stalling kon organiseren heeft de onder-afdeling besloten 
di t zelf te doen. De plaats is bepaald in overleg met de 
gemeente. Het regelen van voldoende hekken bleek nog een 
probleem. Gelukkig bleek de firma Zantko bereid om ons op 
korte termijn gratis van voldoende hekken te voorzien. Zender 
hun medewerking was er geen fietsenstalling geweest. Ondanks 
het matige weer hebben tech veel mensen hun fiets bij ons 
gestald, zodat de opbrengst boven verwachting was. Een deel 

WOENSDAG 20 OKTOBER: LEDENRAADSVERGADERING AANVANG 20:00 
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gewicht veel te laag ins chat ten. Op slechts 10 van de 40 
ingevulde formulieren stond een gewicht boven de tO kg. 

Over het succes van de fietsafstelactie op zaterdag 26 juni 
jl. bij het Haags Milieu Centrum was de organisator Pe.ter 
Schutjes minder tevreden. Op de titelrol aan het einde van 
elke Holland Super Show (het fietspromotie-programma met 
medewerking van de Fietsersbond enfb) werd aangekondigd waar 
je het volgende weekend je fiets kon laten afstellen. Door de 
Fietsersbond enfb was een voorlichtingsdag verzorgd over hoe 
je de verhoudingen lichaam-stuur-zadel-trappen zo optimaal 
mogelijk kunt maken. Comfortabel fietsen heeft veel, zoniet 
alles, te maken met een juiste lichaamshouding. Peter Schutjes 
heeft in samenwerking met Hans Westerman als afgevaardigde van 
onze afdeling deze voorlichtingsdag bezocht en begon enthousi
ast aan de verdere voorbereiding van de Haagse Fietsafsteldag. 
~ktierrateriaal besteld, het Haags Milieu Centrum besproken, de 
handige sleutelaars onder de enfb-vrijwilligers benaderd en 
een afspraak gemaakt voor verdere instructie. Fietsend Den 
Haag kon komen! Tja, .... Lag het nu aan het slechte weer, de 
onbekendheid van het Haagse Milieu Centrum (daar moeten wij 
dan snel iets aan doen) , lag het niet op de route, of zijn 
alle Haagse fietsen al geed afgesteld? Hoe het ook zit, er 
kwamen maar zo' n 20 mens en om hun fiets te laten afstellen. 
Aan dt inzet van de aanwezige enfb-vrijwilligers heeft het 
zeker niet gelegen. 

Di t verenigingsj aar hebben wij tweerr.aal een enfb-stand inge
richt en wel op zaterdag 5 juni jl bij de milieu manifestatie 
aar. he t Kepplerplein en op zondag 5 septereber j 1 op de Wel
zijns-informatiemarkt ''spiegels aan zee" aan het Binnenhof, 
georganiseerd door HOF(v/h Het Steunpunt Vrijwilligers). 

Naast het doorspreken van het reilen en zeilen van onze 
afdeling en haar onderafdelingen zijn tijdens de kerngro~pver
gaderingen tevens onze deelname aan de door het landelijY. buro 
georganiseerde akties, zeals "Dat Ruirnt Op - 12 op de plaats 
van 1" en de fietsafstelaktie n. a. v. fietspromotie-programma 
de "Holland Super Show", welke op zes zondagavonden op het 
nederlandse televisiescherm te zien was, doorgesproken. 

Op woensdag 28 april 1993 is er door Marga Zuurbier namens de 
Fietsersbond enfb een thema-avond over fietsenstallingen in de 
(vooroorlogse) wijken georganiseerd, in het Haags Milieu 
Centrum. Ze opende deze avond met een inleiding over de 
fietsens tal lings-problema tiek in de verschillende Haagse 
wijken. Aansluitend gaf Kees Rotteveel een uiteenzetting over 
de resul taten van een proefproject van het ainisterie van 
Verkeer en Waterstaat in de Utrechtse Vogelenbuurt. Daar wordt 
met de zogenaamde mini, midi en maxi fietsenstalling gewerkt. 
Fietsenstallingen van verschillende afmetingen. Vervolgens gaf 
een vertegenwoordiger van de werkgroep "actieplan fietsen
stallingen in het Bezuidenhout" een beschrijving van de 
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ervaringen van deze werkgroep • 
. Na de pauze wer d er ruimte gemaakt voor een forum-discussie, 

met Dick Breedveld (Biesieklette), Wil Biachi (geaeenteraads
lid CDA, comrrissie VBM), Cor Bontje (Bestuursadviseur wethou
der Meijer) I Al le Hesper (Welstandscommissie) en Marga Zuur
bier, e~fb-woordvoerster en tevens leiding discussie. Tijdens 
de discussie over welke soort fietsenstalling je nu waar moest 
plaatsen vroeg Cor Bontje zich tot verbazing van de aanwezige 
enfb'ers af of er wel zoveel behoefte is aan stallingen in de 
haagse woonwijken omdat de Dienst Stadsbeheer van de gemeente 
Den Haag daar maar weinig aanvragen voor ontvangt! Hopelijk 
heeft onze oproep, om uw wensen m.b.t. stallingsvoorzieningen 
kenbaar te maken en er niet van uit te gaan dat de gemeente er 
toch niets aan doet, in ons afdelingsblad hem op andere 
gedachten gebracht. Al met al was het een nuttige leerzame 
avond . 

Ook dit afgelopen verenigingsjaar heeft Peter Piket, op elke 
laatste zondag in de maand, fietstochten georganiseerd waarbij 
je leuke nog niet zo bekende fietspaden kon ontdekken. Samen 
rre t ee~ geze l lige enthousiaste groep enfb-leden. Helaas 
moesten de laatste fietst6chten wegens ziekte van P~ter 
afgelast worden. Hopelijk kunnen de fietstochten het korr.ende 
verenigingsj aar weer starten. Vertrekpunt: cafe De Landbo~w 1 

hoek Bez u idenhoutseweg/ Landscheidingsweg, laatste zondag van 
dt ~aand ore 12.00 uur. 

D ~ l and c lij k l edenraad van de Fietsersbond enfb is wel regel
matig bezocht, maar helaas door een afvaardiging, van slechts 
een o ! tw :c pe r sonen . Statutair mag onze afdeling een afvaar
diging van vier personen (dus vier stemmen) naar de landelijke 
ledenraad sturen. Helaas konden niet meer vrijwilligers zich 
voor deze activiteit vrij maken. De inzet was er niet minder 
om. 

Ds finan c iele stukken zullen op de ledenraadsvergadering 
wor den u ~tge~ e i kt. 

Advertentie: 

Een Kemper vouwfiets 
past 

in een trein, 
Bromplon#b 

een koffer of kofferbak, · 01 Blasi 

en past zeker 

in uw doelstelling I Dahon 

Men7rne~,_. oe .. ) ,..~....,,l g 
r\. '/""' I (1\..' • (J,J ... f iC I s ~pt.. Ci.J!, s I 0 7 0-J . .J 5 96 96 
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Zien & gezien worden 

Tijdens het tweede lustrum van de fietsenstallingenorganisatie 
Biesieklette werd de eerste Zilveren Fietsbeltrofee en een 
geldbedrag van f 5. 000,-- overhandigd aan Eric van den Boom 
ui t Den Haag. De jury van de on twerp- en ideeenprijsvraag 
"nieuw licht op de fiets" oordeelde dat het ontwerp van Eric 
voldeed aan een aantal belangrijke criteria: zichtbaarheid, 
weinig onderhoud, makkelijk te repareren, geen of weggewerkte 
bedrading, branden bij stilstaan, vandalismebestendig, makke
lijk te bevestigen, niet duur en op bestaande fietsen aan te 
brengen. Helaas heeft Van den Boom het ook gezocht in batte
r1Jen, maar hij heeft dat weer gecompenseerd door een heel 
handzaam oplaadelement te bedenken. Bijzonder te spreken was 
de jury over de toepassing van TL-buizen in voor- en achter
licht. Het ontwerp bestaat uit een voorlicht met een oplaadba
re batterij en eenzelfde lamp maar dan met een rood gekleurd 
venster ervoor en 90° gedraaid voor achterop. 

De aanmoedingsprijs van f 2.500,-- ging naar de heer W.J.A. 
Schouten ui t Den Haag. Zijn inzending was gebaseerd op het 
gebruik van de eigen trapkracht. Het voorlicht en het achter
licht hebben beide een eigen dynamo dat direct op de larr.pen 
zit en direct op de band. De heer Schouten heeft een vernufti
ge oplossing bedacht om de dynamo's in voor- en achterlicht 
aan te drijven: door middel van een flexibel asje en een 
tandwiel tje. Deze aandrijving gaat door het spatbord recht
s:reeks naar de band. De jury adviseerde de heer Schouten een 
cursus technisch tekenen te volgen van het prijzengeld om Z1Jn 
goede ideeen bij volgende gelegenheden beter te kunnen presen
teren. 

De jury, waarin namens . de Fietsersbond Jos van den Bergh en 
Marga Zuurbier zitting ' hadden, had het niet gei:nakkelijk bij 
zijn beoordeling. De deelnemers waren · zeer verschillend: van 
mensen die niet konden tekenen maar wel een goed. idee hadden 
tot mensen die een opleiding voor industrieel vormgever hadden 
gedaan en zulke mooie tekeningen maakten dat het moeilijk was 
om niet gelijk onder de indruk te zijn. Het bekijken van de 
ontwerpen is de moeite waard. De ingezonden ontwerpen zijn nog 
tot 10 oktober te zien bij het Museon, Stadhouderslaan 41 in 
Den Haag. Open: di t/m vr 10.00-17.00, za en zo 12.00-17.00. 
De tentoonstelling zelf staat in de entree en is daarom gratis 
toegankelijk. 

Sta11ingsbonnen Grote opruiming 

Zoals in de vorige Fietsbel al werd vermeld zija er op 17 en 
24 april door een aantal medewerkers van Biesieklette in In de 
Boogaard waardebonnen ui tgedeeld die recht gaven op 1 keer 
gratis stallen in de stalling van Biesieklette in In de 
Boogaard. Bekend is nu dat van de 7.000 uitgedeelde waardebon
nen er 719 zijn teruggekomen. Voorwaar een succes. 
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3-000-000ste fiets bij Biesiek1ette 

Tijdens de feestdag ter ere van het tienjarig bestaan van 
BIESIEKLETTE felici teerde de burgemeester van Den Haag, de 
beer Havermansl mevrouw M. Leers. Zij was de gelukkige die .het 
drie miljoenste rijwiel stalde bij de stalling van Biesieklet
te aan de Hobbemastraat. Van de burgemeester ontving zij een 
cheque ter waarde van f 750 I- I te besteden aan een fiets I 

fietsattributen of een fietsvakantie. 
Het aantal fietsenstallingen en het aantal gestalde fietsen is 
de loop van de 10 jaar dat Biesieklette bestaat snel toegeno
men. Nu worden jaarlijks zo'n 500.000 fietsen bij Biesieklette 
gestald. De burgemeester benadrukte dat hij Biesieklette een 
zeer geslaagd project vindt voor de regie Haaglanden I niet 
alleen omdat het fietsen bevordert (en er daardoor minder met 
de auto gegaan boeft te worden), de werkgelegenheid die bet 
biedt voor zo'n 50 medewerkers en het goed is voor het milieu, 
maar cok omdat bet bijdraagt aan het bestrijden van de kleine 
criminaliteit (fietsdiefstal). 

De vrede van Rijswijk 

Op drie en vier september is in Oud Rijswijk op een feestelij
ke wijze herdacht dat bijna driehonderd jaar geleden de Vrede 
van Rijswijk is gesloten. 
De onderafdeling Rijswijk heeft hier aan meegewerkt doo!:" te 
zorgen voor een bewaakte fietsenstalling. De stalling is 
mogelijk gerr.aakt door de levering van zogenaamde "bouwhe-kken" 
door Zantko BV en de medewerking van de organisatie van de dit 
evenement. Ondanks het slecbte weer bleek de beboefte groter 
dan was verwacht. Uiteindelijk bleken bijna vijfhonderd 
fietsers gebruik te bebben gemaakt van deze mogelijkheid. 
Voor de onderafdeling was dit ook een manier om te kijken of 
er inderdaad behoefte was aan een bewaakte stalling. Uit 
verschillende enqu@tes die in het verleden zijn gehoud~n was 
dit namelijk naar voren gekomen. Opmerkingen van stallers 
bevestigden deze behoefte ook: 
"staan jullie hier volgende week ook?" 
"staan jullie hier wel vaker?" 
"eindelijk durf ik eens rustig mijn boodschappen te doen" 

Eeth uis Jazz Cafe 

,,De La-ndbou~'' 
Zijdeweg 58 

2245 BZ Wassenaar 

Tel.: 01751-79723 

Uw gasrvrouw 

m gasthur: 

Anneke en Ed Koenders 
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Cursus Natuur- en Mi1ieuactief! 

Plaats: 
Periode: 
Kosten: 

Haags Milieucentrum 
28 oktober t/m 18 november 1993 en 20 januari 1994 
f 15,- {inclusief cursusboek) 

Deze cursus is voor iedereen die er aan denkt actief te worden 
voor natuur- en milieuorganisatie('s) of het net zijn gewor
den. De curs us zal gegeven worden op vier achtereenvolgende 
donderdagavonden in oktober en november {eerste bijeenkomst 28 
oktober). In januari zal er een zogenaamde 'terugkomdag' 
worden georganiseerd. 

Iedereen kent het probleem: je wilt iets doen aan natuur en 
milieu, maar je weet niet hoe te beginnen. Er komen vragen in 
je op als; 
- Wat kan ik eigenlijk doen? 
- Hoc mo et ik dat aanpakken? 
- Hoe begin ik daar mee? 
- Bereik ik wel iets? 

Welke mensen of organisaties z~Jn belangrijk? 
Deze cursus geeft antwoord op al deze vragen waardoor je 
vertrouwd raakt op dit gebied en zelf iets kan gaan doen. 

Ee:- n aantal ervar~n personen en organisaties, zullen ir. de 
cursus laten zien wat je kunt doen en hoe je dat het beste aan 
kunt pakken. Verder is het tijdens de cursus ook mogelijk zelf 
iets te doen. Door samen met ervaren mensen heel concreet zelf 
een onderwerp aan te pakken, zal je merken dat er heel veel 
mogelijk is. Met deze cursus wil het Haags Milieucentrum 
iedere geinteresseerde laten zien dat er wel degelijk oplos
singen zijn voor lokale milieuproblemen. 

Op di t moment wordt er hard gewerkt om het programma en het 
cursusboek af te maken. In vogelvlucht ziet het programma er 
a:svolgt uit: 
- Bekijken var. methoden en strategieen van verschillende 

organisaties. 
- Kenn ismaken met de haagse natuur- en milieuproblemen. 
- Samen aanpakken van een natuur- of milieuvraagstuk . 
- Presenteren van de resultaten die daarna voorzien worden van 

adviezen en mogelijke aanbevelingen door een kundig panel. 

Wil je meer weten, bel dan 
(3652016) . Je kunt je zowel 
opgeven voor de cursus . 

naar het Haags 
telefonisch als 

Milieucentrum 
schriftelijk 

Let op: sch.rijf je in v66r 7 oktober! 

WOENSDAG 20 OKTOBER: LEDENRAADSVERGADERING AANVANG 20:00 


