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L·~·N DE-LIJK E VERKEER S DAG 
====~====~=====~===~=~=~===============~=~=======~==== 
Da nationale MilieuAktie, waaraan de Fietsersbond ~nfb 
ook deelneemt, orqaniseert op 7.ATERDAG 21APR11. as 
Een landelijke verkeersaktiedag. 

Doel: Krachtig protest tegen de aanleg van steeds maar 
weer nieuwe wegen en tunnels. 

Wil de terugdringing vanhet autoverkeer een kans van 
slagen hebben. Dan moet'enerzijds het autorijden worden 
ontmoedigd door financiele en juridische maatregelen 
gecombineerd met de stopzetting van de aanleg van nieuw• 
wegen en tunnels.Anderzijds dient het openbaar vervoer 
en het fietsgebruik een forse stimulerende financiele 
injektie te krijgen. 

De aktiviteiten in het kader van deze landelijke ver
keersaktiedag zullen zich hoofdzakelijk afspelen op en 
rondom het zandlichaam RW 19 (in aanleg). 
De niet aflatende protestakties hebben de aanleg van 
deze weg, dwars door het nog niet geasfalteerde 
gedeelte van onze provincie, tegen kunnen houden. 
Maar de weg staat nog steeds op de begroting! 
De gehele middag zal bol staan van de aktiviteiten. 
Waaronder de aanleg van een· h":c~l'!':~nperk waarin protest
borden kunnen worden geplaatst, dit olv de Schie~amse 
plantsoenendienst. Wethouder Zijdeveld zal een toe
spraak houden , waarin hij pleit voor de aanleg van 
een metro/tramlijn op die locatie. Ook voor de inwendig 
mens zal worden gezorgd. 

Ook vanuit Den Haag wordt er een protesttocht uitgezet. 
naar Schiedam. Deza 1! ~ 2 uur durende tocht voert lang 
een waardevol vogelweidegebied in Midden Delfland. waar 
het nu nog heerlijk fietsen is. 
VERTREKPUNT: ZUlDERPARK lnqang; VF.LUWEPLEIN! 
Zaterdag morgen 21 april 10.00 uur· 

KOMT ALLEMAAL. MET OF ZONDER PROTESTBORD. , 
laat van u horen , OF BETER LAAT U ZIEN 

FIETS MEE F.N EIS ZO RUIMTE VOOR DE FIETS!!!!! 

., 
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Ik moet nog even wat kwijt over het autoverkeer 
in Nederland, want ik heb daar onlamgs weer enige er
varing mee opgedaan. Soms huur ik namelijk wel eens een 
auto voor een weekend of ianger om de bossen te gaan 
bekijken, die zich meestal in het buitenland bevinden. 
Een auto huren vind ik een goede combinatie van milieu
bewustzijn en gemak. Ik zou er ook wel een kunnen bezit
ten, maar alleen al het idee dat ik door een domme fout 
zo'n zevenduizend gulden lichter word in een seconde tijd 
of dat ik iemand dood zou kunnen rijden, bezorgt me een 
angstige spanning en weerzin. Maar ik zou het hebben over 
het autoverkeer in Nederland en meer in het bijzonder tus
sen Breda en Den Haag. Eigenlijk is het een ononderbroken 
ruis geworde·n , waar je half in trance de goede handelingen 
moet verrichten. Ik was zo gelukkig in het spitsuur tussen 
Rotterdam en Den Haag te zitten, zodat ik nu weet hoe dat 
is en het was een afwisseling van ontroering als iemand 
eens beleefd was en woede of ergernis over de meeste weg
gebruikers. Als lk dat iedere dag zou moeten doen, was ik 
echt na twee maanden uitgeput. 

Er is een soort overdreven verplaatsingsdrang in 
Nederland. Men zoekt het geluk elders, maar daar . is het 
natuurlijk ook niet. Toen ik jong was, dat is nu ongeveer 
dertig jaar geleden, zochten de mensen nog helemaal niet 
naar geluk; toen was geluk heel gewoon. Op een mooie dag 
aan het strand van Scheveningen zaten de mensen op circa 
dertig meter van elkaar. En toch had Den Haag toen meer 
inwoners dan nu. Wat komen de mensen eigenlijk allemaal 
doen in Den Haag . Ik weet het antwoord natuurlijk wel: 
de mensen willen niet iets speciaals doen, maar gewoon 
iets doen. Doet er niet toe wat. Ik heb dat ook wel eens 
en ' dan ga ik naar de groenteboer en koop een lekkere pot 
augurken en eet die op. Dat kan ik die mensen, die zonodig 
naar Scheveninger. moeten op zondagmiddag, aanraden. Sla 
een pot augurken in op zaterdag en blijf in je tuin of 
op je balkon zitten. Er is buiten echt niets meer te 
zien. Mijn raad is dus, in het belang van het land: zorg 
dat je altijd augurken in huis hebt. Dat is ook veel 
goedkoper. 

Peter Piket 



Eethuis Jazz Café 

,,De Landbouw"" 
Zijdeweg 58 

2245 BZ Wassenaar 

Tel.: 0175!-i9723 

Uw gasrvrouw 

en gastheer; 

Anneke en Ed Koenders 

JE EGGE BESWIL I 
• 

Op Woensdag 11 april as wordt in het Haagse 
Congresgebouw de POV - Zuid Holland qeinstalleerd. 
=====================~=============================== 
De POV is het Provinciaal Overlegsargaan voor de 
Verkeersveiligheid. In deze regionale organen zijn 
verschillende overheden, overheidsinstanties en 
maatschappelijk organisaties vertegenwoordigd. 
De ENFB wordt in dit POV door de afdeling Rotterdam 
vertegenwoordigd. Deze afd. zal regelmatig naar 
de andere afdelingen in de provincie Zuid Holland. 
verslag uitbrengen. 

r..oor deelname aan het POV kan de ENFB vooral 
aandacht vragen voor veiligheid van de fietser 
buiten de bebouwde kom. De plaatselijke afdelingen 
beperken zich tot binnen de gemeente grensen. 
Interlokale verplaatsingen van de fietsers spelen 
namelijk een belangrijkere rol dan lang is aange
nomen. Samenhangende netwerken van fietsverbindingen 
zijn daarom noodzakelijk 

Onze ENFB vertegenwoordiger zal zich hiervoor 
sterk maken.Hopelijk wordt er bij de provinciale 
plannen-makeri.i dan wel degelijk rekening gehouden 
met de fietsers. 
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HAAGSF. LEDENWERFBONNEN VERSPREIDAKTIE 

Gelukkig beseffen er met u noq 866 Haagse.102 Voorburg 
~e. 70 Ri iswiikse. 56 Leidschendams ~n 32Westlandse 
fietslü~fhebber/-sters . het nut van een bond als de 
fietsersbond ENFB. Zowel landelijk als plaatselijk 
zi jn wi.i aktief en behartigen de b P langen van de 
fietsers . 
Want de fiet~ersbond ENFB wil voorrang voor vormen van 
vervoer die veilig zijn , weinig energie verbruiken en 
het mil ieu sparen. Want de fiets kun je niet missen . 

Wij willen noq veel meer mensen hiervan overtuigen 
en hopen dat ook zij zich daadwerkelijk bij onze bond 
zullen aansluiten. Hoe meer leden. hoe sterker wij 
staan . . . zeg maar fietsen. 

Wi i roepen daarvoor uw hulp in, een uurtje trimmen 
kan al effectief ziin. Verspreid de ledenwerfbonnen 
in uw eigen omgeving . Vertel familie vrienden, etc 
van de .a kt i.vi tei ten van de fietsersbond ENFB. 
HET BLTJKT DAT WIJ NOG STEEDS BROODNODlG ZIJN . 

Momenteel ;s ~e ~A-A-'S E: . Jrf.b. i met verschi !lende 
werkgroepen binnen de qemeenteqrensen en probeert 
ook zoveel mogelijk buiten deze grens uw belanqen te 
behartigen .. Omdat dit nogal wat praktisch bezwaren 
oplevert . roepen wij F.NFB's in de gemeente Leidsehendal 
Ri j swijk en in het Westland op . om een locaale 
werkgroep op te richten .. In de gemeente Voorburg 
is er al enige jaren een werkgroep aktief. 
Uiteraard zullen wij hierhi i beqeleiden. 
Neem kontakt met ons op . Natuurlijk kun ook u.na 
een "inwerkperiode, de belangen van de fietsers behar
tigen . U . de fietser heeft de kennis al in huis. 

B E L TF.L : 070-3664608(spreek eventueel het bandje in) 

V 0 0 R L E D E N w E R F B 0 N N E N 0 F 

0 P R t c H T I N G w F. R K G R 0 E p .-
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TIPS 

Wegwerp-verpakkingen: zonde 
-van de grondstoffen en slecht voor 
het milieu 

Het is niet zo moeilijk om de hoeveelheid verpakkingsafval die u 
dagelijks reduceert drastisch te verminderen. Als u deze tien tips 
opvolgt bij het boodschappen doen, bent u al een heel ~ind. 

1) koop onverpakte groente en fruit, appels kunnen los in de tas en 
een komkommer kan zonder 'vel' 
21 koop verse produkten in plaats van diepvries of produkten in blik 
of glas 
3) koop losse batterijen, schroefjes en viltstiften, in plaats van 
produkten in een blisterverpakking 
4) Koop al uw zuivel en vruchtesap in statiegeldverpakking 
5) koop geen frisdrank en bier in blikjes, maar in een statiegeld
verpakking 
6 l koop liever 1 grote dan 2 kleine verpakkingen, u houdt dan- . ;j nder 
afval per hoeveelheid produkt over 
7) koop geen produkten die in PVC zijn verpakt 
8) vermijd zoveel mogelijk aluminium verpakkingen, zoals chipszakken 
met olimmende binnenkant en schalen voor diepvriesmaaltijden. 
9) k;op zo min mogelijk laminaatverpakkingen, zoals een kartonnen 
melkpak met een plastic binnenlaagje 
10) Neem altijd uw boodschappentas mee, weiger wegwerptasjes! 

WAARHEEN MET AL DAT VERPAKKINGSAFVAL? 

Ook al koopt u milieubewust in, dan nog houdt u natuurlijk verpakkings
afval over. Houd dit afval gescheiden en lever het in: 

-papieren en kartonnen verpakkingen, zonder plastic of aluminium 
laagjes moeten bij het oud papier, zoals wasmiddelpakken, hagelslag
pakken en papieren koekjesverpakkingen 
-éénmalig glas, zoals de meeste jampotjes moet in de glasbak 
-blik in de blikbak of naar de oud-metaalhandel 
-breng loden capsules van wijnflessen naar het gemeentelijk chemisch 
afvaldepot 
-breng aluminium (melkdoppen, drankbusjes, folie) naar een krin~loop
winkel die het inzamelt 

7 
* Nog vragen? Voor alle milieuvragen is er de 

Milieutele~oon (020-262620, iedere werkdag 
tussen 9.00 en 14.00 uur). 



Verslag Ledenraad ddd.10 Maart jl. 

- ----.,-------
Meer financiele rui~te voor de afdelingen . 
Van de contri but ie wo·rdt een groot gedeelte besteed 
aan de landelijke activiteiten en aan het huisblad 
"De Vogelvrije Fietser" . Een deel wordt overgemaakt 
aan de afdelingen ter financiering van de afdelings
activiteiten . De laatste jaren bleek dit bedrag steeds 
minder toereikend te zijn . De kosten stegen. maar. ' 

, de afdelinggafdracht niet. 
Op deze ledenraad is een nieuwe regeling vastgesteld. 
Namelijk 16% van de minimumcontributie. Wij hopen dat 
hiermee een einde komt aan het krappe budget .. 
waar wij tot nog tot mee moesten worstelen. 

Juridische hulp. 
De fietsersbond ENFB is bezig met een netwerk van 
advocaten en juristen op te bouwen . Mensen die voor 
de belangen van de fietser willen opkomen en die 
ervaring hebben en/ of willen opbouwen met de rechts
bijstand voor de fietser . Zowel afdelingen als 
de individuele leden kunnen van dit netwerk gebruik 
maken. 

Wij trekken 
verber 
Eethuis Jazz Café 

,,De Landbou"VV~~ 
Zijdeweg 58 

2245 BZ Wassenaar 

Tel.: 01751-79723 

Uw gastvrouw 

en gastheer; 

Anneke en Ed Koenders 

Appelgebak met slagroom 
f 3,50 8 



Khomeiny had een hekel aan fietsen! 

"Het onbestaanbare kwam tussen Pamela 
en Jamsjed nadat ze elkaar zeven dagen 
~et onuitputtelijk enthousiasme, onein-
dige tederheid en zo'n levenslust hadden 
bemind dat je zou denken dat de hele 
handeling nog maar net was uitgevonden. 
Met de centrale verwarming op hoog, bleven 
ze zeven dagen naakt en deden of ze tropi-
sche geliefden waren in een warm zonnig land 
in het zuiden. J~sjed, die altijd onhandig 
met vrouwen was geweest, vertelde P~ela 
dat hij zich sinds de dag dat hij op zijn 
achttiende eindelijk had leren fietsen, niet 
meer zo heerlijk had gevoeld. Hij had het nog 
niet gezegd of hij werd al bang dat alles nu 
bedorven was, deze vergelijking.van zijn grote 
liefde met de g~mele fiets van zijn school
tijd zou worden opgevat als de belediging die 
het ontegenzeggelijk was: maar hij had zich 
niet ongerust hoeven te maken, want Pamela 
kuste hem op zijn mond en bedankte hem voor 
het mooiste dat een man ooit tegen een vrouw 
had gezegd. Toen begreep hij dat hij geen kwaad 
kon doen, en hij ging zich voor het eerst van 
zijn leven echt veilig voelen, zo veilig als de 
Bank van Engeland, veilig als een mens die wordt 
bemind; en met Pamela Chamcha was het net zo." 

Bovenstaand tekstfragment is afkomstig uit de 
"Duivels Verzen" van Salman Rushdie <Veen,1989). 

\\ 



1)0 E H E T Z E L F 

In HRC Handelsblad van '16 december 1989 verscheen een vraag
gesprek met de Ierse reisjournAliste Dervla Jlurphy. Voor onze 
rubriek De Gewoonste zaak van de Wereld hebben we daaruit het · 
volgende fragment gelicht: 

D 
ervla Murphy schrijft al een 
kwart eeuw reisboeken en is 

· voor de lief'hebbers van dit 
genre een begrip geworden. 

Op de omslag van haar laatste boek 
Cameroon with Egbtrt staat haar 
naam groter gedrukt dan de titel. 
Het geeft niet meer waar ze is ge
weest, haar naam staat garant voor 
een vlot en onderhoudend reisver· 
haal vol humor en zelfspot. 
De knoestïge 57-jarige Ierse • Dervla 
komt van het Gaelic 'Dearbhail' wat 
Trut Desirt betekent • fietste in 
1963 van Ierland naar India, en 
sindsdien heeft ze veel afgelegen 
plekken in de wereld bereisd: Nepal, 
Et hiopil!, het gebied Balthistan in 
noord-Pakistan, Madagasca~. Peru, 
Kameroen. Meestal alleen, soms met 
haar dochter Rachel; nu eens met 
een rugzak, dan weèr met een last· 
dier . · 
De volgende bestemming, begin vol· 
gend jaar, is Jemen. "Geen lastdier 
d ez~ keer," zegt ze. "Ik neem een 
lichte rugzak mee van een kilo of 
dertig." Daarvan zal ongeveer ne
gentig procent uit boeken bestaan. 
"Ik neem vaak boeken rnee die niets 
met de reis te maken hebben: 
Middlemarch, War and Ptact, wer
ken van Jane Austen. Mijn Shakes· 
peare-bloemlezing is al op drie rei
zen meegeweest, en toen Rachel ne· 
gen was en meeging naar 'Peru heb
ben we · op haar verzoek • de biogra· 
fie van Koningin Victoria meegeno
men en de tweedelige geschiedenis 
van de Engelse Burgeroorlog." 

I· Nog steeds is de fiets hier in het gel· 
soleerde 7:uiden van Ierland, haar 
enige vervoermiddel. Als ze naar de 
tandarts moet in Cork, betekent dat 
bijna zestig kilometer heen en terug. 
Twintig jaar lang heeft 'Roz', de 
fiets die haar naar India heeft ge
bracht, trouwe dienst gedaan. Daar
na werd ·Roz vervangen door Skola
movski, genoemd naar een bevriende 
Amerikaanse filosoof. Als ik in ant· 
woord op haar vraag beken dat ik 
behalve een oud wrak voor in de 
stad, ook een fiets met tien versnel
lingen bezit, zegt ze ironisch: "Goh, 
heb je die allemaal nodig? Ik heb er 
nooit meer dan drie gehad." 
Een auto zou ook haar beperkte be· 
heersing van technische apparaten te 
boven gaan. Ze stort zich in allerlei 
niet te overziene avonturen, maar 
een lekke band plakken kan ze niet. 
"Dat was toch wel een probleem in 
Afghanistan, daar waren de wegen 
zo slecht dat ik ooit negen lekke 
banden in Un dag heb gekregen. En 
toen ik voor A Plact Apart over de 
problemen in Noord-Ierland schreef 
kwa.1n ik in de- getto'-s van Belfast 
ook voortdurend in moeilijkheden, 
de straten liggen er bezaaid met 
glas." 

Wat dttd u danl 
"Wachten tot er een man voorbij 
kwam. Daar zijn ze toch voor?" 

10 



Bijzondere mededeling! 
Nieuw fiataroutaboakja: "Fiataen door de Tijd" ENFB/IVN. 

Vanaf 1 aai ligt het nieuwe fiataroutaboakje van de leidaa 
afdalingen van de Echte Nederland•• Fiataara Bond <ENFB> en het 
.Inatituut voor Natuurbaacharaingaaducatia <IVN>, voor u klaar. 
Het koat in de winkal alachta FL 9,95. Er wordan negen nieuwe 
fiataroutaa baachravan. Alla routea hebban Leidan ala· 
vertrekpunt. U kunt natuurlijk ook aldara beginnen. 

Het uniaka van dit fiataroutaboekja ia dat hat niet allaan 
routebeschrijvingen bevat. Aparte hoofdatukken laten u kannis 
naaen van de geachiedania van het landachap in Rijnland, de 
natuur oa u haan, de verandaringen door de tijd, het ailieu en 
ook hoe aanaan dia laven van het land tegen ailieuproblaman 
aankijken. Elke route ia voorzien van aan plattagrond en 
illuatratiea. De routea gaan lange de Ada en de Dracht, naar de 
Rotte Karen, door het atrandwallenlandachap naar de duinen, 
naar de Raauwijkaa Plaaaan, door de atad, lange oude paden en 
door·da parkan van Leiden, 

Laden van IVN en ENFB kunnen het fietaroutaboakja voor de 
ladenprijs van Fl 7,50 kopen bij de Groene Winkal van het IVN 
<K. Kaaurel, van Vollenhovenkade 7, Leiden>, het ENFB 
verkooppunt: A, Coppana <Hanaenatraat 6, Leiden>, da 
Kindarboerderij in da Karenwijk <Parkzicht 100> an het Heempark 
van Leidan aan da Oagatgaaatarwag, Bij da leetata twaa kunt u 
allaan in de openingauren teracht <voor de kindarboerderij ia 
dat op werkdagen van 9.00 tot 17,00; voor het Haampark in de 
zoaeraaandan aa t/a vrij van 8.30 - 17.30 op zon- en faaatdagan 
14.00 tot 17,00>. U kunt hat ook baatallen door aan kaartja te 
aturen naar: ENFB/IVN Fietaroutaboakja, Poatbua 11106, 2301 EC 
Leiden. Het koat u dan Fl 7,50 plua Fl 4,50 portokosten. 

WINKELTIPS VOOR U 

* Koop zuivel in statiegeldflessen. 
Papier en glas zijn bijvoorbeeld 

goed opnieuw te gebruiken. 

* Koop zoveel mogelijk onver
pakt. Appels en sinaasappels 
kunnen zo in de tas, en zo'n 
plastic vel om de komkommer 
is natuurlijk onzin. 

* Winkel niet met lege handen, 
maar neem uw tas mee. 

* Als u iets koopt dat verpakt 
moet worden, let dan op het materiaal. 

Weiger overbodige draagtasjes. 

* Voor alle milieuvragen kunt 
u terecht bij de Milieutelefoon: 

020-262620 
(alle werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur). 

11 



Misdaad · golft voort! 
HOE ONTMOET IK EEN ENFB-ER? Herbart Ruitenberg 

'Langs het stationsplein van Den Haag CS loopt een mooi rood geasfalteerd 

fietspad. Dat is wel ze veilig; het Bezuidenhout is er druk. Het enige waar je 

'mee moet uitkijken is het verkeer naar en van het station. Dat moet het 
·. ' 
-:fietspad oversteken. Het aankomend verkeer moet afslaan, dat heb je wel in de 

·gaten. Het vertrekkend verkeer -veel taxis- is andere koek. Dat moet een 

voetgangersoversteekplaats over; het fietspad over en dan op de 

· Bezuidenhoutseweg zien in te voegen. Op een regenachtige zaterdagmiddag reed 

ik over dit fietspad. Een eindje voor mij reed een stel fietsers. Hun weg werd 

volstrekt onnodig en illegaal geblokkeerd door een taxi die breeduit over het 

fietspad stond. En dat terwijl het fietspad onderdeel van een voorrangsweg is. 

De nu afgestapte fietsende vrouw maakte met haar voorwiel boos een gebaar in 

de richting van het wiel van de taxi. De chauffeur reed iets vooruit, raakte 

het .fietswiel en stopte weer. Ze konden de taxi nu alleen voorlangs passeren 
via de stoep. Dat deden ze niet. De fietsers stonden in hun recht, en erop. Ze 

riepen iets tegen de taxichauffeur, ze wilden er langs. Dat ging helemaal niet 

meer; dicht achter de eerste taxi stond inmiddels een andere taxi. De 

chauffeur van de eerste taxi kwam uit zijn auto en begon terug te roepen. ~ijn 

passagiers zagen het gelaten aan. Ik zei tegen mijn collega-fietsers 'rustig 

aan; dit helpt niet. Laten we hier werk van maken, we gaan even in het station 
zitten' maar dat had pas na een tijdje ~ffect. Het werd een hele 

schreeuwpartij die op een licht handgemeen uitliep. De chauffeur van de eerste 

taxi maakte krachtige stompgebaren; de niet even zwaar gebouwde fietser 

deinsde achteruit. De chauffeur van de tweede taxi begon mee te roepen en 

-gebaren te maken. Er kwamen nog ' twee chauffeurs bij die de fietsers begonnen 

uit te schelden. Een van hen zei tegen mij 'die stomme fietsers', terwijl ik 

toch duidelijk ook een fiets aan de hand had. Ik wees hem er op dat de eerste 

taxi het fietspad blokkeerde. Dat vond hij geen argument, blijkens de boze 

opmerking die volgde. Ik noteerde kentekennummer en taxinummer van de eerste 

twee taxis. We trokken tenslotte naar de stationsrestauratie om even te zitten 

en adressen uit te wisse-len .ten behoeve van actie in de richting van de 

instantie die op het taxiwezen toezicht houdt. Toen ik even omkeek stond er 

een andere auto op het fietspad. Een andere fietser was afgestapt om te kijken 

hoe hij er langs kon komen. Een rekl~ebord voor een ontwerperstentoonstelling 

· met de leuS "Bron van ergernis; ergernis als bron" gaf ons inspiratie. 

(Ook voor dit stukje; trouwens.) In de stationsrestauratie dronken we 

·iets om even bij te komen. Het _ bleek dat wij allen ENFB-lid waren. Het · 
I 

werd dus toch nog gezelligt · 12 



tree\\ \\e\ na\1.\\\l.en 
Qe \oe\l.OtnS\ ' Mensen wam maken 

\ __ ~~or natuurbehoud 

Goede raad is duur 

In de zomer van het vorig jaar verscheen het Haagse Milieu-manifest. 
In dit, door de ENFB mede ondertekende, programmaboekje voor een 
schoner milieu in het Haagse konden de politieke partijen lezen hoe 
ze in de komende raadspericèe hun leven moesten beteren. 
Ondanks de spreekwoordelijke goede'voornemens van de diverse partij~ 
bestuursleden die het manifest in ontvangst kwamen nemen, bleek enkele 
maanden later dat in vrijwel alle partijprogramma's het milieu in de 
afdeling ,"nuttig maar niet noodzakelijk" terecht te zijn gekomen. Een 
beknopt overzicht van het milieu-gehalte van de op dat moment in de Raad 
vertegenwoordigde partijen hebt u, in de vorm van een milieumatrix, in het. 
weekblad Nu van 21 februari 1990 kunnen vinden. 

De samenstelling van het Milieu-manifest heeft gelukkig wel één positief 
gevolg gehad. De diverse milieu-organisaties in Den Haag hebben elkaar 
gevonden in een milieu-platform. Al pratende en werkende bleek men het 
nuttig te vinden op een aantal gebieden nauwer met elkaar te gaan samen
werken. Zo is er onder meer een plan ontstaan om gezamenlijk een milie";
advies-centrum op te richten. 
In de herfst van het vorig jaar kwam het verzoek van de afdeling Milieu van 
de gemeente Den Haag of het milieu-platform zich zou willen buigen over de 
oprichting van een Milieu-adviesraad. Naar analogie van Amsterdam zou 
Den·Haag een advieslichaam voor de gemeenteraad moeten krijgen voor zaken op 
milieugebied. In de adviesraad zouden milieuorganisaties moeten komen naast 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de wijkorganisaties. Alras bleek 
dat men in Amsterdam met nogal gemengde gevoelens aankeek tegen de daar 
functionerende Milieuraad. "Maar"; zeiden de Amsterdamse milieu-mensen, "Als 
jullie onze fouten weten de vermijden, kan bet misschien wat worden". Zo vonden 
zij het uit den boze dat de wethouder voorzitter was van de Amsterdamse Milieu
raad en een gemeente milieu--ambtenaar secretaris. Op die manier controJ~><'>rde het 
"apparaat• de agenda van de raad. Dat moesten we in Den Haag in ieder geval 
voorkomen, aldus de Amsterdammers. 
~ethouder Vlaanderen bleek echter geen duimbreed af te willen wijken van zijn 
plan om de Haagse milieuraad te spiegelen aan de Amsterdamse. Alle 
alternatieven die de milieu-orgainsaties aandroegen werden door hem van tafel 
geveegd. Na maanden van overleg kwamen de milieu-organisaties voor de vraag te 
staan: doen we mee of niet onder de voorwaarden van Vlaanderen? 
Daar kwam geen eenduidig antwoord op. Er ontstond een waterscheiding binnen de 
Haagse milieubeweging over deze vraag. Binnen de kerngroep van de EJFB is er 
fors over gediscussieerd. Uiteindelijk is besloten niet deel te nemen aan de 
milieuraad. ~aarom we tot dat besluit kwamen, kunt u lezen in de hierna 
afgedrukte brief. Marga Zuurbier schreef 'm namens de EIFB aan wethouder 
Vlaanderen en de milieu-organisaties: " 

13 



's-Gravenhage, 10 maart 1990. 

Beste milieuvrienden, 

Afgelopen woensdag hebben wij in onze vereniging de deelname aan de 
milieu-adviescommissie i.o. uitvoerig besproken. De voor- en nadelen 
aan deelname zijn afgewogen. De balans sloeg door naar niet deel
nemen. De conclusie die de Fietsersbond ENFB moest trekken was dat 
de opzet die de wethouder op 16/2/'90 heeft voorgesteld geen werk
-bare basis vormt voor het goed kunnen functioneren van een milieu
adviescommissie. Deze conclusie is reeds doorgegeven aan de. gemeente. 
Hieronder volgt een puntsgewijze toelichting op on' standpunt . 

Onafhankelijkheid van de leden 
Voor het goed kunnen functioneren van de adviescommissie is het van 
groot belang dat de leden niet gebonden zijn aan de voorstellen van 
de wethouder die in de commissie worden behandeld. In de opzet van 
de wethouder echter zijn zowel de voorzitter als de secretaris de 
<mede)opstellers van de voorstellen. Zowel de voorzitter, de wet
houder van Milieu, Groen en Productiebedrijven, als de secretaris, 
hoofd van de Milieudienst, brengen feitelijk advies uit aan zich
zelf. Naast de voorzitter en de secretaris zijn er geen functies 
anders dan 'lid' benoemd. 

Informatievoorziening 
De belangrijkste reden om eventueel wel deel te nemen aan de advies
commissie is dat de deelnemers in een eerder stadium en rechtstreeks 
worden geïnformeerd over de ideeën van het College van B&H over het 
voorgenomen milieubeleid . Er zijn echter geen garanties dat dit zal 
gebeuren . Er is geen enkele toezegging over welke beleidsstukken 
voor advies aan de commissie voorgelegd moeten worden door de wet
houder . De door de wethouder geopperde suggesties hierover vormen 
een te onzekere agenda. 
Ervaringen van onze leden in andere adviescommissies, zoals wijkbe
raden, hebben geleerd dat van deze tijdige informatievoorziening in 
de praktijk niets terecht komt. 

Kwaliteit 
Het eerste doel van de commissie is volgens de wethouder het 
verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk milieubeleid. De 
Fietsersbond ENFB is met de wethouder van mening dat het milieube
leid verbetering behoeft. Als het de wethouder echter om de kwali
teit te doen is, dan is het benutten van de jarenlange ervaring van 
de milieu-organisati es met het milieubeleid noodzakelijk. 

De milieu-organisaties hebben echter slechts twee van de twaalf 
zet~ls (exclusief de wethouder en de ambtenaren). De natuurorgani
satles hebben daarnaast ook twee zetels. 
De Fietsersbond ENFB blijft vasthouden aan de reeds eerder bij de 
w~thouder neergelegde eis dat in verband met deze kwaliteit ten
ml nste zes van de twaalf zetels bezet moeten worden door de natuur~ 
en milieu-organisaties. 

Draagvlak 
Het tweede doel van de milieu-adviescommissie is het vergroten van 
het draagvlak van het gemeentebeleid. 
Ervari ng met andere raden en commissies heeft echter geleerd dat bij 
een meerderheidsbesluit van de betreffende commissie de discussie in 
de gemeenteraad in de p;.aktijk wordt ~etemperd. Op deze wijze wordt 
er geen draagvlak gecreeerd maar de d1scussie die thuis hoort in de 
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gemeenteraad wordt niet of op een kwalitatief lager niveau gevoerd. 
Bovendien kan deelname aan de commissie zelfs negatief uitpakken 
voor de deelnemers. Daarbij spelen drie aspecten mee. 
• Onjuist vermeld standpunt. Bij een commissie waar niet gestemd 

wordt over een voorstel, moet degene die verslag doet van de 
bijeenkomst een inschatting ~.aken van .de standpunten. Hieroij 
worden interpretatiefoutPil gemaakt. 

• Niet goed voorbereid standpunt. Door een te late informatie
voorziening kunnen dr betrokken deelnemers van de commissie zich 
niet voldoende in .• et voorstel verdiepen en daarmee niet goed hun 
standpunt bepale;1. 

• De meerderheid is niet iedereen. Een krappe meerderheid in de 
commissie, wordt vertaald in 'de commissie was voor', waardoor 
meningsvers~hillen verdoezeld worden en alleen de lezer van de 
nötulen van het overleg de nuances weet. 

Openstaan voor ideeën 
De wethouder heeft tot nu toe niet geluisterd naar de ideeën van de 
milieu-organisaties voor een werkbare basis. Geen van de door de 
milieuorganisaties naar voren gebrachte suggesties voor de opzet 
zijn ingewilligd. Alleen onder de voorwaarden van de wethouder is nu 
deelname mogelijk. 
Bovendien moest er heel snel een definitief antwoord gegeven worden 
om nog voor de verkiezingen(!) de commissie in te kunnen stellen. 
Bijna geen van de milieu-organisaties heeft over deze belangrijke 
beslissing met de achterban kunnen overleggen. 
De 9pgelegde .tijdsdruk (zie ook het punt informatievoorziening) en 
het niet luisteren naar de suggesties van de milieuorganisaties be
loven niet veel goeds voor de toekomst. 

De Fietsersbond ENFB heeft uit dit alles geconcludeerd dat er niet 
veel resultaten te verwachten zijn van de commissie, en zelfs, dat 
deelname aan de commissie negatieve gevolgen kan hebben voor het 
belang waar de milieu-organisaties voor staan. Hij hebben daarom 
besloten de tijd en energie die wij, als vrijwilligers, steken in 
het opkomen voor een milieuvriendelijk beleid effectiever kunnen 
inzetten. Zoals de opzet van de commissie nu is, komt die overeen 
met een overleggroep die 1 keer per twee maanden problemen waar de 
wethouder mee bezig is bespreekt en waar de wethouder zich niets van 
aan hoeft te trekken. Hij kan er van gebruiken wat hem goed uitkomt. 
'Artikel-62' geeft een vermeende zwaarte aan die met de huidige op
zet niet waar gemaakt kan worden. Ook de keuze voor een artikel 62 

in plaats van artikel 61 is door de wethouder genomen om zo snel 
mogelijk. de commissie in te stellen terwijl de verschillen tussen de 
commissies wezenlijk zijn. 

Nu verschillende organisaties van de initiatiefgroep 'Het Haags 
Milieumanifest' het instellen van de commissie volgens de opzet van 
de wethouder niet zinvol achten, is het niet mogelijk dat de 
organisaties die ondanks alles zitting willen nemen in de commissie 
spreken namens de Haagse milieu-organisaties, zij kunnen slechts 
spreken namens hun eigen leden. 

De Fietsersbond ENFB hoopt dat de nog prille samenwerking tussen'de 
milieu-organisaties nu niet gedwarsboomd wordt door de druk die de 
wethouder op de milieu-organisaties heeft gelegd. 
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IS - ENFB 1 - 0 

Op 18 januari 1990 diende het kort geding dat de ENFB had aangespannen 
tegen het weghalen door de JS van tegen haar stationspuien geparkeerde 
fietsen . Veel fietsers bleken zich niets aan te trekken van de door de 
JS opgehangen bordjes met teksten als: "Verboden bier fietsen te plaatsen" 
en "Alleen uw fiets parkeren als u in deze winkel moet zijn" . Volgens wel
ingelichte kringen belemmerden de fietsen het zicht op de prachtige 
Sanseveria's in de !iS-etalages. Zoals de meeste grutters in dit land dulden 
de Spoorwegen de klant op de fiets grootmoedig maar die armoedzaaie>s moeten 
niet lastig worden. De NS leeft nog steeds met de gedachte dat zij ten opzichte 
van de fietser een verveersmonopolie heeft en dus kan doen en laten wat ze 
wil met deze •te arm voor een auto stumpers• . Het lijkt er op dat de NS een 
kringloopklandizie wil realiseren: de fietser uit de trein in de auto en de 
autom o">'.èist uit de auto in de trein. Uit enquetes !:lijkt dat de modale auto
mobilist "nog liever gaat lopen of fietsen dan met het openbaar vervoer reist". 
Ergo: de fiets wint het van de trein en dat zit ze in Utrecht niet lekker . 

Over dat kort geding kunnen we verder kort zijn. De ENFB-ploeg schoot 
verdedigend te kort en scoorde regelmatig in eigen doel. De advocaat van de NS 
voelde zich zo oppermachtig dat hij tegen het einde van het geding als volgt 
het woord nam: "Meneer de president , mijn collega die hier namens de ENFB 
procedeert en wiens naam ik belaas even vergeten ben• . De ENFB bad door enig 
simpel rekenwerk het geding overigens best kunnen winnen . De president van de 
Haagse rechtbank, mr . Roltrap, heeft de overwinning zelfs op een presenteer
blaadje aangeboden. Hij vroeg aan de ENFB ploeg: "Weet u hoeveel mensen er per 
dag op de fiets naar een station komen in Den Haag". Op die cruxiale vraag bad 
men geen antwoord. Als er immers veel meer mensen met de fiets naar het 
station komen dan er plaats is in de <bewaakte) stallingen zijn de mensen wel 
gedwongen hun fiets ergens anders te zetten. En lokt de NS zelf onrechtmatig 
gedrag uit. Voor zover mij bekend eaat het in Den Haag om 10.000 fietsende 
treinreizigers per dag en zijn er maar 5000 stallingsplaatsen. Enfin, de 
Fietsersbond gaat in hoger beroep proberen alsnog haar gelijk te halen . lk hoop 
dat ze hun huiswerk dan ook beter gedaan hebben. Hierna nog enkele berichten 
uit de pers over het kort geding en de acties tegen de "razzia". Namens mijn 
bakfiets kan ik u melden dat zij het wel amusant vond op het Centraal Station. 
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Ludiek protest tegen 
weghalen fietsen station 

fmntnLof ·19ro 0 , , 5 
PEN HAAQ - Mot Hn apan- . 1 • 1 

4ook I .. Op do looll nur do Arlo V'-r en W&rt.l vin Gooi 
lr••n. wur moot jo lijn"), Hn ondorvondtn op 11 november: 
prov1suras.ch •nltrtC'hlr fitl· aan den Ujve • ,.volpft vu 
Nn•ullanl en •n j-u·band)f dt .. opnrim~t". Arle: .,Tom 
r..a:~·t,~J·~è~"n~r~ dS:.::~ . ik wruatw&m wa ~~·n. 
ltprotntHrd U'ltn bel vrr· biNk mijn fltb .,,

1 11 .. 
wo,tdoron van dur IOUICopar· .liet &lot WHII Ie 1;1ft .._!!/"· 
kHrdt loo110n. Dil llldtth 11AJpL U. - ",:"· • 10j 
~-· vormdo do prolwde van . naar huil". Om YerachWe::'. 
f~h~:r'J~~~;,= d;:!~ TOdenen liJn Arlt •n Maria htt 
boncll en drie Haaenaan hier· 
over •••~" dt NS hebben un
inp.annrn lnze1 ia onder 
mHr dat de Spoorwo,.n 
... ooten 110ppon mol bot wq
h&J-.n van dt fie\Mn. 
"oorb1jlanaen werden door 
tniddel van ,..mnf'ntn pal· 
ltndr..rd op dit problHm De 
l-on~ r•ep bevendien de aan
weztaen op om bra.ven a. 
~hriJvon n11r htl hoofdkan
lOOt van dr NS in Uu-.cht met 
hot v•nook mHr 111lh..,... 

:~~~~~~~~:" H"!:,:: ~::,~:= 
Ook. do aomHnlo Den Hu1 
aou 1n ltbreke blijven. 
De EJ\'FB en de Ha1onaan 
Wtllon, clat de NS hun .,,,. 
den 01*"-n 1111 er vehlotn• 
do llratial NlliftllmOitlijkha
do\1 ''I"· Htt wqnalon van c1t 

fiotMn door de NS 11111 nlo 
llrokon 11101 hot 1111 nu lot 11 
voonlo boloid: hol verwijdoro. 
van tielM'n aou alleen 1eoor 
loold lijn, ala or voldoond. 
vrijt Idemmen ~ de voorpl11 
ntn van dl' &tahons aanwuit 
11jn. Verdere '""" liJn ondel 
meer. dat hfl unW heukltm 
men binnen aa maander 
wordt uhaebreid. F..n aan~ 
wordt daarbu niot ,.noomd. 

Ook moo11n dt NS do O<hado, 
dit de fltLNrl door htl wefha· 
len van hun vervoerm•dde1 
hobbon ,.ledtl\. vor1oodon. 
De opol\lnplljdon van de bo· 
lllldo liolltNWIIn1on ooudol\ 
ook bewr moe&en aanduiten 
op de laauw nachUninen. 

Sloten 
Na een kone voorlichdnp .. 
<ampaeno aan hot pwblttk bo· 
1on do spoorwoepolltio op 1$ 
november met hel weahaltn 
van de fietMn bij Holland• 
Spoor en Centraal S\ation. ln
middoll aijn Hn paar honderd 
fletstn wtggohaald. 
De NS vindon dat door do "il· 
lolaiO flolltNiallinl" dt roi&i• 
r:.:::.:i~ omatil wordt bt· 

niet ftftl r~·H·t het verw~tren 
van eN f~t..,n. Maria: .. Voor 
fltt.Mn ZIJn onvoldoende Iratil 
sllllinllm.,..Jijkhedon. En 
dat, terwijl ORIOYHr U pro
r.nt "'" liet aantal trf'inrt'frl· 

· 1•n mtl clt fitll naar hot 111· 
lltn IIAI". BIJ Nllon Cl ar.· 
21 fiollkltmmen, bU HS I 
fiollklommon, dlo VolitN Ma-

·I 

Meer fietskl~ea,~ii f~oorst~tions . 
Pen Hu& - Er kome11 OMer vriJdal Mn kon &ocllnc ~e&ttn de Vllll de .. m~nt .. ijn. 
flllllllemmen bil Cenlnal Sta· NS, waarin wenl&etia te I&Op- De welhouder ...,h !Ge dal het 
lioa e11 llalian · RoU1111da Spacw. pen mei bet wetslopen VUl fitl· CS llld 21 flellklemmen en hel 
De dlellll,.meentewerun pat aen die nld IIIIilemmen lijn 1•· HS mt1 achtllen niet rijk .,.. 
MIMI\ - clt Ntcltrl.ndae plu~& V oltens de twlaerSbond doeld lijn. Hij -·~~~ claatbij ocb· 
Spoorw ... n beldJI<n hoevoel ~dellatiOOI te woinil mo- ter"''· dat fie- t!Jenlljk in de 
dat t1 m.-tan lijn en waar aello- en - clt rijwielen te btUálcle rjjwlebtalli~ hoftn. 
_", Dit · wetbouder e11. De Haap 'll'iee-preoi- De klemmen lijn " 111 bem 
H. J. Meljer ~ verkeer en dentanr. J. Holtrop stelde lillijn btdoold voor 'kOrtper Mrden'. 
verv-, openban werken en liltapruk liet de IJ>OOI"'e&•n bet Daaram m-or v*na )hij· 
monllllltnlell) aan lijn ra.dl· m:llt bebben de a- ..., te u nlo\ te vMI nieuwe àlemmen 
commlaaie. halon. Zo 11' al kleiNlieD 'llij komen, ook al omdat de naiJlna 
De Echte Nederbndle FleiMI'I• - -...., 11111 dat v...,. .du te wolnlc ld&nleft 111Uia1f 
bond (ENFB) verloor ditlopen hom - "_,twoonltlljkbelcl Jftl. 
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Advocaat NS in kort ge~ing: 

'Spoorweg~n gerechtigd 
om fiêlSëll~ weg te slepen' 

doo. HANS VERH.O.G EN 

O~n Haag - .. 0~ ~td~rland
s" Spoonng"n ziJn gtrKh
t iccl om dP n iet in kl~mmen 
g~plaatst ~ fie~Sen naast de 
Haagse sU>tion s Hollands 

·$poor (HSI en Den Haaç Cen
. ~aal (CS I wee te •Iepen ·. 

0.1 ; .. , J l'ittren ad\'tl\'all nar 

~ ph~\e~r::k d~a~~.~~e~~ 
: !:N fB ttgen de Spo<•r•••e•n en 
·,l ,. g<'mrtnlt Ofon U•aG aanrc· 
!i panm·n ko r t gt-dm& 
D• li<t.sr rsbond wil da t dt Haag
_.. vice· pr.s1dent m r. J . Holtrop 
de Spoorw~gen snel ttn verbod 
voor het w~gsltpen oplegt De 
E!\fB m~ent dat de ISS opjur idi· I 
scht grondon helemaal niet ge- I 
rrt: hlaf:d is om van fou\itf &f'S tal- 1 
d t· r iJ\'' aelt·n krUing~n door te , 
knippen <n tt vorvol~rns afte . 

· v~re-n . Dreige naar kan zijn rij- ' 
:wiel' v.-Hr terugkriJgtn nadat · 
proces-vt rb..al l tgt-n ht m 11 op- : 
gtmaak t. Er hOf'vtn &Hn wt p· 

·lerpkoston tr worden bttaald. c· 
: Vterm.ark ltl ovt-r hr\ hitrvoor . 
· innlltn van df' spoot""A'f"(POl itle : · 
• .. !Aden van dt spoo,....·rgpolitie . · 
.zijn op dit punt onbetoldigde [I 
ambl<n>ren van het Korps ·i 
Rijk•politir. Áls todani& wordt ; , 
hun opt rrdrn &•~JHrd door dt . 
Polilitwrl. In hun hordani&heid · 
van onbe-toldigd ambtrnaar van ·' 

·hel 'Korpo Rljlupolitit hebben , 
. lrdr n van dr Spoorwegpoll tie \ 
:ingrvolc• Hn door dr minister 
· van Just itir vasterltcd• instruC' ~ •· 
: llf' onde-r mf'it r tot t.aak het voor - j 
~komrn tn opsponn van strafba- l 
:rr ftoitr n. dit re<htst.J'Hks u 
•menhangrn mrt d t brdrijbv~
~r ing van dr NS". 
-Volgr ns mr. Utennark wu dat 
:hl<r t t kor het coval, omdat do 
· NS 'm na uv.· overltl' mrt de~
:m~ntrpohur tn dr Hupt off1· 
c-irr van JUSIJ\tt mr. H. Vos e-en 
werkplan had opeesltld om van 
deo fJf'l5e'n-ovrr )a.st rond suBons 
ar tt- komtn N; d t u nkond1· 
gm~ door de NS dal men houtn 
10u g .. n wrgllrpen. erbtu rdr 
d it voor hf' t H' r'Sl in dt nacht van 
I~ op 16 novrmber vonejur. 

. . I i 

Be,·oegdheid 
AdvC.C.a\f mrvrouw C. van drn du• hr \·'-·· ! d.:.t l•jn vt-rvOC'rm•d· 
Brülr . der umtn mrt mr. J . Hof· dd grsi•JÎt· •· .... ,.,~,ton uld11arom 
dtJk dP ~langf'n van dr fietsers· klt'lt'n \'OC''I r fl"n pl"•b dit vrihg 
bond ve-rdf'<l•adr. vond dat h~• in I!- "0?' dt·· fleL• Dil I iwtf"ktnl 
heo verlrdtn eenomen beslult ~:cx·d on ht• oo~ lupcnd . maor ook 
van dt min11\f'r van JUStît.it noc tut·t ZtlditmR cJal dt- fl('b omver 
aoen bevoradheid aan de apoor- kau v•urdtn eeloPf!n. Het liet 
v.·egpoiJtit aaf Om {if'tRO Ytellf' d~,ittOOl \'I".Jt•r dt hand dal df' fiet · 
sl•ptn Naar haar mf'nmc dient $C·r liJn f lJ'-'"II'J •rgrns aan ttn rt· 
d .. vtr"-: ijdf'rinl van votnulrrn dan•tbolrd dan "'"I boom of Jan· 
t.e cobeuren op grond van de We- . taarn~al \ '•sthHht". 
een VerkHn Wet (WVW~ ~I u 
vooraf teaaan door Hn beslui . r "h·rrr.o.rk Olh·ndtdat hf'1 op 
van dr burgemf'ftter Een der· grote· Kha~l n,.gt>rt-n van hrt · 
gelijk bHiuit is er niet. ~telde d ""11 "'1!"·•rbod rund dt stations 
~dvocate n ~(·t k:m wordtn ~terK'ht\' iar · 
Mr. U termark vond de AC'tl dlgrl d·~·r hrl onbrek~n van an-
noeal succnvol. omdat de N Jtn n"•~<·! 1Jkhtdtn ... Bridr su-
thans unmerktlijk min •• d:O:':.J.·-"•o•n•• •h••-~>..·n_H_n_•d_oq...:.,u_•.•.l _be_· 
overut'dinaPn van het vert-. 
consLAI,..M- De advocaat ui ove 
dt roden waarom werd ovuae 
a~an tot art ie: .• Reizieen kunne 
Zl<h 10ms nauwelijlu een w 
banen tuaen hu en dtr aan pa 
len. trappen. brievcnbuatn 
pnJIIemanden en t.elefoonceUe 
rklonbn rijwielen. Met name 
do<h niet uitaluit.end, op ro 
!en une•wczen invalidtn lnoiD 
ntn vaak met de pooU\1 moei 
het station benlkeh". 
De fletsenbond meent dat voor 
al de 1emHnle enkclt honder 
den lirtaklemmm bij hct.IUII 
CS en bij HS JOU 111oe1en plaat 
Mn. Mr. Van den Br1Ue: . Op di 

mumrnl i• htt aantal flftskltm · ' 
m\·n vvl~lrt' k t n1el in vtrhou- ~ 
d 111g lUl het aanW fit\Stf'S dal . 
or.l"''''"ill .tkl w:l nU'M.•t st:.llt'n·· 

l"arhllr<' inf'n 
Mr· H~fd1Jk ''<md dal dt NS dt 
bt""'"illil l\ h· (; tu.tnst~lline~n ook 
gKiur,·nd t· d~.: grheJt narhl mOf' I 
OJX·niU·Ikn Ih- ra~diman "' t(· t~ 
<"_r d•.u h:.: Of' dat tr sindt. l'niJP 
u}d c"!k ·, ,, . .. ~hu tnintn r ijden. 
.. tk !\ S z;t l dt bew••kte stalling 
n tr·t iils ~n w-r. iu· ttan dr u•izi · 
~t · r~ t·r m .. G pt'r linrnt gt-eon gt-ld 
biJ. nwt al> loe1~oeh e•volg da l er 
1t wtuu& st•lhng>mogt lijkh•
d t·n n toOr dt· (att:\(·n ziJn ~n htt· 
st- r 1n d'· ermt stad 1t tr ahiJd bfo . 

" ~,;,kh.- f1rt~n1ot:..lhng . ..., . ;s. ~ 
uu.·n \'WJ -t.·rm'-'' kMu.-n 11 ! .lv 
po.·r daG d:m w~l utrllf·n ~uldtn 
vo.u ti:n m;.o.rfdlil:b.m,u·m<r.t• 
ZIJn f_il't!- tlf brt.~mml·r kWIJl ic.ah·· 
Ik· !\S· adw<·aat. dl< ook dt· 1•· 
mH-nU· \'trtrgtnwnorda~d(·, 
mt-rku· tntslot nog op dt11 dt- ~t · 
m~ntt- ukt·r bf'rtad i~ om t-.• CS 
hrt aant•l klrmn~tn , than> io·n 
dt·rug. lan~z;,3m maar zt~tr u1t 
tr· brt;dtn .. De wtthoudu " bo· 
rt- td d;.ar snt·l naar tt kiJkPn". 
Ad\'o<Ut Hcold1jl< J•l onrr.;dàel
lijk hk or S\uk .. Dol ,. . ., f'fn vo· · 
ri~• - " ·t-thoudt-r in l~t(!> bok~" 
"" .. ' · prMidt·nt mr Holtrf•p d~l 
~tu.pr .. ak op · \'ri)da~m~"re;fn :!6 
)iiMUÓIIrl 

I 



I 
flets naar het station. Deze week ENFB 11) kort geding dat de NS' I 
stopt met het weghalen van de fletsen ven reizigers, ,, 

Tijdens de actie richtte de fl411tsers~o~d ~n tljcrelijli;;g~~~~~~~.'".·\i!riï~~· "; 1 .. 
op het Koningin Jullanaplelri voór ti station, orn: asn. til tonen dat zo .. 'n·i ,i 
stalling niet In de weg van h.et publ k hoeft te staan. oe actievoerden ;· : 

·:verplaatsten de rekken o~,og en e tijd naar destatlq. nahal, waar ie' !\; 
weleenobstakelwaren.j. 1 \. i \ ~o;!;i,il.\:'''~· i"• '·.~i·f.tl 

' Oe ~ctl~ werd muzikaal t5eg leid doorhet ork~.!"gén.~ulp:;<~ ~·~· l ~I 
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RQEPT U MAARt 

Mocht u nie t in de QeleQenheid zijn om onze leden
jaarnorqaderinQ bij te wonen -of er maar niet t.ne 
komen ons te schrijven. 

Dan bieden wij u hierbij de moqelijkheid om : 

A. Aandacht voor bepaalde zaken te vraQen . 
B. Uw meninQ over bepaalde onderwerpen te Qeven . 
c . Om ons iets me de te delen . 
D. Aan te Qeven (kruis aan) waarover u dmv de 

"Fietsbe l " Qeinformeerd wil worden . 

BiJvoorbeeld: A. 

0 F'ietsQevaarlijke situaties in de rèqlo DEN HAAG ; 
0 Fletsonvriendelijke situaties in de reqio DEN HAAG 
0 Andere onderwerpen . . . . .. . . ... ... . . .. . . ...... . 

• • • 0 0 • • • 0 •• ••••• 0 • . • •• 0. 0 0 . 0 •••••• 0 0 0 0 0 . 0. 0 •• 

Bijvoorbeeld: B. 

0 Gemeentelijk verkeersbeleid 
0 Fletspadenp l an van de Qemeente 
0 ENFB standpunten mbt . bovenstaande 
0 ENFB "blauwdruk fietspadenplan Den Rll3Q" 
0 ENFB aktivitelten 
0 Andere onderwerpen . . . .. . . . ... ... • .......... . 

B1J \"ç.-: r beeld: C. 

0 Goede of slechte ervarlnqen 
mbt.O Fietsvakantles 

0 Ft ets routes 
0 Fietspaden( Onderhoud/velliQheldl 
0 F\etsenstallinQen 
0 Fietsenmakers 
0 Flets-accessoire 
0 Andere onderwerpen .. . . . . . ... .. . . . . . .. . 

0 OpmerkeliJke fietsprestatlas 

HEEDENII:EN 

HEEPRATEN 

ALTIJD 

WEU: OH 

HEEfT U I DEEEH 

VOORSTEU..Elf 

OVER r'IETS 

BEt.AHGEJI 

WI~ WILLEK GRAAG 

WETEN WAT ER 

ONDER DE ENFB' S 

Itl DE HAAG~ 

REGIO LEEn' 

GEBRUn DIT 

f"'RHULIER ALS 

U ONS IETS TI: 

HELOEN HEEn' 

EH/OF' STUUR 

EEN BRIEF' 

OF' lUIART JE 

ZEND UW REAICTIES . AL DAN NIET VOORZIEN VAN HAAM EN ADRES. tiAAR 
ENFQ. p/a DENEKAMPSTRAAT 72. 2541 TZ DEN HAAG.Itl EEN VOLDOEHOE 
GEFRANKEERDE ENVELOPPE. 

Indien uw schrijven ook voor de andere ENFB's van belanq blijken te zijn 
dan zullen wij dit zeker in een van de volqende "Fietsbellen" vermelden. 

• 


