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Aanwezig: Karlijne Scholts, Joleen Weststeijn, Petra Borsboom, Ton Hagebeuk, Ine Essing, 
Jac Wolters, Jetse Timmers (verslag), Wil Bianchi, Willem Miedema, Laurens Schrijnen, Jos 
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Agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Toegevoegd wordt het verslag van 9 december 2019.

Mededelingen 
Bericht van verhindering: Ben DeNijs. Johan Bommele, Lobke Zandstra Koen Baart en Aede 
Schoustra

Verslag ledenvergadering van 9 december 2019
Het verslag wordt vastgesteld.

Verslag ledenvergadering van 24 juni 2020
Petra Borsboom informeert naar de voortgang van de afsplitsing van het Westland. Formeel 
vindt dit na een besluit van de ledenraad in 2021 plaats. Financieel gaat het op 1-1-2021 in.
Het verslag wordt vastgesteld.

Voortgang uitvoering jaarplan 2020
In het jaarplan 2020 is naast de structurele activiteiten (volgen van de fietsinfrastructuur) een 
aantal prioriteiten vastgesteld, te weten:

- Het betrekken van nieuwe leden, met name jongeren bij ons werk
- Het inzetten van sociale media
- Het uitbouwen van een netwerk van wijkkontakten

Door de coronabeperkingen heeft dit op een laag pitje gestaan.

De nadruk ligt derhalve nog steeds op het volgen van de fietsinfrastructuur. Daarnaast geven 
we meer prioriteit aan de sociale media. We twitteren meer, actualiseren de website en zetten 
filmpjes op de website.



De onderafdelingen Rijswijk en Leidschendam/Voorburg richten zich eveneens op de 
fietsinfrastructuur. Het overleg met de gemeentes heeft via Zoom plaatsgevonden.

Jaarplan 2021
In 2021 zullen we een netwerk van buurtcontactleden opzetten die ons oog en oor worden 
voor fiets aangelegenheden die in hun buurt spelen. Het bestuur cq de Werkgroep 
Gemeentepolitiek (scope fietsinfrastructuur) is dan sneller en beter geinformeerd over fiets 
zaken die in de buurten spelen. We starten met het centrum. Daarna richten wij het in in de 
rest van de stad.

We willen ook meer betrokken worden bij de uitvoering. Karlijne merkt op dat ieder stadsdeel
een gebiedsregisseur heeft. Deze heeft een overzicht van alle werkzaamheden die in de 
openbare ruimte wordt uitgevoerd.

Petra merkt nav het stimuleren van nieuwe fietsers (een taak die nu bij de gemeente ligt) op 
dat het nuttig zou zijn indien de contactgegevens van de fietsscholen op onze website worden 
geplaatst. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. Jac doet de suggestie om ook qua uitvoering 
meer betrokken te zijn. Een oproep onder de leden zal best een aantal fietsdocenten opleveren.

Menno informeert hoe een buurtstalling kan worden gerealiseerd. Dit punt wordt voorgelegd 
aan Robert van Asten.

Wil stelt voor om in 2021 weer een fietstocht voor de leden te organiseren mits dit ivm de 
coronabeperkingen kan.

De vergadering stemt in met het jaarplan.

Begroting 2021
Jac licht de begroting toe. De afdeling Westland staat in 2021 op eigen benen. Dit scheelt 100 
leden. Het katern Westland in de Fietsbel is door het landelijk bureau betaald. Per lid is er 
3,90 euro beschikbaar. Daarvan gaat 3,61 euro naar de Fietsbel. Jac meldt dat we willen 
bezuinigen op de Fietsbel om zo meer middelen vrij te maken voor andere media zoals 
Fietsflits of de website.

De vergadering stemt in met de begroting 2021.

Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 

Themabijeenkomst: De standpunten en plannen 
voor de fiets in de gemeente Den Haag door Robert 
van Asten, wethouder Mobiliteit en Cultuur
Het tweede deel na de pauze gaat over de fiets standpunten en plannen van de gemeente Den 
Haag. De gemeente Den Haag heeft haar fietsbeleid vastgelegd in een beleidsplan. 



De gemeente Den Haag wil dat de stad een echte fietsstad wordt voor alle Hagenaars. In 2040
moet de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de stad zijn. Want fietsen is gezond, schoon 
en gemakkelijk: het draagt bij aan een leefbare en bereikbare stad. De fiets krijgt daarom veel 
ruimte.

In ‘Ruim baan voor de Fiets’, verschenen in 2019, staat de visie op fietsen in Den Haag tot 
2040.

De gemeente maakt 4 keuzes voor de fiets, nl

1. Aantrekkelijke en veilige fietsroutes
2. Gemakkelijk fiets parkeren
3. Veilig fietsen
4. Meer nieuwe fietsers

'Ruim baan voor de Fiets' is niet alleen een toekomstvisie. De strategie gaat ook over 
maatregelen en oplossingen waar vandaag en morgen aan kan worden gewerkt. De strategie 
vormt de basis voor de Meerjarenprogramma’s Fiets. Het Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-
2025 is recent verschenen. Bij de totstandkoming is ook onze afdeling betrokken.

Robert vertelt op levendige wijze over het uitvoeringsplan. Op zijn aandringen is er ook een 
bijlage toegevoegd over de resultaten van de voorgaande periode. Robert meldt dat het 
beleidsplan Fiets en het uitvoeringsplan te beschouwen zijn als wagon van een “mobiliteits” 
trein die uit verschillende wagons bestaat zoals de wagons parkeren, wandelen, openbaar 
vervoer etc. Het een kan niet zonder het andere worden gezien. De wagons zijn bovendien 
gelijkwaardig. Voorheen ging het vooral om de auto. Thans leggen ook de andere gebruikers 
meer gewicht in de schaal om een veilige en duurzame leefomgeving te realiseren. Daarbij 
staat de fiets en het ov voorop. Robert haalt een aantal punten uit het uitvoeringsplan naar 
voren en gaat daar wat dieper op in, te weten: de parkeerproblematiek van auto’s en fietsen, 
het stimuleren van het fietsen door nieuwe fietsers, het verbeteren en uitbreiden van de 
sterfietsroutes en het oplossen van knelpunten, waarbij hij verwijst naar het Valkenbosplein 
waar betere opstelruimtes zijn gerealiseerd. In de nieuwe Nota parkeerbeleid zal het 
verkrijgen van een autoparkeervergunning gekoppeld worden aan het aantal beschikbare 
parkeerplekken in de buurt. Nieuwe fietsers zullen worden ondersteund bij de aanschaf en het 
onderhoud van hun fiets.

Vervolgens wordt een aantal vragen gesteld, te weten:

 Realisatie buurtfietsstallingen. De subsidie daarvoor is weer beschikbaar. Als 
buurtbewoners een plan indienen kijkt de gemeente daar welwillend naar.

 Het betrekken van de Fietsersbond bij plannen onder regie van de nieuwe 
omgevingswet die participatie van de burger zwaarder laat wegen. De gemeente streeft
ernaar om ook de stakeholders daarbij te betrekken. 

 Praktijk van inspraak in het Bezuidenhout. De wensen van bewoners om op 
parkeerstroken ook het stallen van fietsen mogelijk te maken stuitte vaak op bezwaar 
van ambtenaren met verwijzing naar het Haags Handboek Openbare Ruimte. Voorts 
bleek dat de gemeente niet stond te trappelen om parkeerplaatsen op te offeren. Robert
merkt op dat er in het Bezuidenhout een sterke autoparkeerlobby is die ook 
ondersteund werd door andere partijen.



 Kan het weren van de snorfiets van het fietspad niet actiever? Robert antwoordt dat de 
ervaring in Amsterdam leert dat we beter kunnen afwachten wat het effect is van 
helmplicht en het weren van vervuilende snorfietsen. Voorts zijn de kosten van een 
gebiedsverbod erg hoog. Daarnaast is de geografie hiervoor in Den Haag niet ideaal. 
Er is een plan hiervoor maar dat wordt voorlopig achter de hand gehouden.

 Voortgang fietsinrichting Gedempte Gracht. Het onderzoek lag even stil. Robert heeft 
het weer opgestart.  Weij willen daarbij betrokken worden. Robert zegt dit toe.

 Veiligheid beginnende fietsers door toepassing vergevingsgezinde bandjes. Robert 
merkt op dat dit in de uitvoering soms over het hoofd wordt gezien. Eea zal dan 
worden aangepast.

 Inrichting 30km straten. Robert merkt op dat de HTM en de hulpdiensten vaak het 
obstakel zijn. Deze belangen wegen zwaarder. De locatie van deze hulpdiensten werkt 
ook niet mee. Vanuit de vergadering wordt gepleit voor een andere afweging.

 Invloed corona op verkeersdrukte. Robert vertelt dat de intensiteit niet veel i 
afenomen. Het autoverkeer is wel meer gespreid over de dag.

Jos dankt Robert voor zijn boeiende verhaal.
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