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Algemeen
De Fietsersbond-afdeling Haagse regio bestond in 2020 uit vijf onderafdelingen: Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Westland.

Het afdelingsbestuur, bestaande uit Koen Baart (resp. Jos de Jong), Wil Bianchi, Jetse Timmers 
(secretaris) en Jac Wolters (penningmeester) vergaderde 2 keer bij één van de bestuursleden thuis en
i.v.m. de coronaregels ook een paar keer op 1,5 meter afstand op het kantoor van de 
bewonersorganisatie Het Ouwe Centrum. De vergaderingen werden bijgewoond door Karlijne Scholts 
(stafvrijwilliger nieuwe media), gedeeltelijk door Willem Ruitenberg (hoofdredacteur Fietsbel) en een 
paar keer door Frans Visee resp. Gerrit de Bruin (afdeling Westland).

In het najaar van 2019 is een jaarplan voor 2020 opgesteld met daarin de doelen, strategie, concrete 
activiteiten, beoogde resultaten, deadlines en data, trekkers en uitvoerders. Het jaarplan 2020 is 
voornamelijk een voortzetting van de eerdere jaarplannen. Er was namelijk in de afgelopen jaren 
onvoldoende menskracht om alle plannen (volledig) uit te voeren. Het jaarplan is in de alv van 
december 2019 goedgekeurd.

In het najaar is de begroting 2020 opgesteld. Ook de begroting was een voortzetting van 2019. Wel is 
met het landelijk bureau afgesproken dat ivm de kostenbeperking door het zelf bezorgen van de 
Fietsbel er extra geld (1500€) is voor eenmalige activiteiten. 

De werkzaamheden van de afdeling stonden door de coronapandemie op een lager pitje. Het aantal 
interne en externe overleggen en bijeenkomsten daalden. Voor een deel werd dit opgevangen door 
online vergaderingen. 

In 2020 werden er twee algemene ledenvergaderingen in het Concordia-gebouw georganiseerd. I.v.m.
de coronaregels werd de deelname beperkt tot 30 aanwezigen.

In de alv van juni 2020 was Mark Kleizen te gast. Hij is door de organisatie BYCS begin 2020 
aangesteld als fietsburgemeester in Den Haag. BYCS is een in Amsterdam gevestigde sociale 
onderneming gedreven door de overtuiging dat fietsen steden transformeert en de wereld verandert. 
Zij werken internationaal samen met bedrijven, overheden en non-profitorganisaties om baanbrekende
ideeën rond fietsen te initiëren en op te schalen. Tegen eind volgend decennium zou de helft van alle 
lokale verplaatsingen met de fiets moeten gebeuren. BYCS stelt zich ten doel dat eind 2020 er 
wereldwijd minstens tweehonderd fietsburgemeesters actief zijn. De beweging ging drie jaar geleden 
van start in Nederland. Amsterdam was toen de eerste stad die een fietsburgemeester aanstelde. 
Bedoeling was om het gebruik van de fiets in de Nederlandse hoofdstad nog verder aan te moedigen. 
De fietsburgemeesters maken geen deel uit van de lokale overheid. Het zijn vrijwilligers die door 
lokale fietsgroepen zijn aanbevolen. In Den Haag ging met de aanstelling een officieuze verkiezing 
gepaard. De inhoud van de opdracht van de fietsburgemeester is door de lokale omstandigheden 
gekleurd. Cruciaal is echter dat de fietsburgemeester een aanspreekpunt vormt voor alle betrokken 
partijen. Uit die wisselwerking moeten de belangrijkste beleidspunten voor de versterking van de 
plaats van de fiets in de stad worden gedistilleerd.

Marcel gaf een samenvatting van zijn aanpak. Hij richt zich op gedragsverandering met als doel de 
openbare ruimte weer terug te geven aan het langzame verkeer, te weten voetgangers en fietsers. Hij 
wil jongeren bijbrengen dat fietsen leuk is. Nu ligt de nadruk te veel op het veilig laten fietsen van 
jongeren. Dat is volgens hem een onjuiste boodschap. Het fietsen op zichzelf is niet onveilig maar de 
(auto-)omgeving waarin het fietsen plaatsvindt is dat wel. Fietsers moeten een fout(je) kunnen maken 
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zonder gevaar op letsel te lopen. Het autoverkeer is het probleem, niet de fietser. Hij geeft workshops 
aan jongeren in zes Haagse buurten. Hij leert jongeren fietsen. Op basisscholen start hij met een 
fietsheldencampagne. Voorts kijkt hij uit naar een junior fietsburgemeester om zijn activiteiten te 
promoten en uit te voeren.

De fietsburgemeester werkt graag samen met de Fietsersbond. Zo kan hij via onze media bekendheid 
geven aan zijn werk en vrijwilligers werven.

De vergadering stelde zich achter de fietsburgemeester. Ook de afdeling wil dat Den Haag muv 
bepaalde doorgaande wegen een 30 km/uur-gebied wordt. De tijdelijke schoolzones worden van harte
onderschreven. Hopelijk blijven ze ook na de coronacrisis behouden.

In de alv van het najaar werd na de pauze in aanwezigheid van de wethouder Robert van Asten 
stilgestaan bij de fietsstandpunten en plannen van de gemeente Den Haag. De gemeente 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 november 2019, staat de visie op fietsen in Den Haag tot 
2040. Daarin worden vier speerpunten voor de fiets vastgesteld, met name:

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 eind 2020 vastgesteld. Bij 
de totstandkoming ervan is ook onze afdeling betrokken.

Wethouder Van Asten vertelde op levendige wijze over het uitvoeringsplan. Op zijn aandringen is er 
ook een bijlage toegevoegd over de resultaten van de voorgaande periode. Robert meldt 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 en openbaar vervoer. Het één 
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. Van Asten 
haalde een aantal punten uit het uitvoeringsplan naar voren en ging 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 grotere 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 werd een aantal vragen gesteld die tot een levendige discussie leidde, o.a. over: 
buurtfietsenstallingen, de praktijk van inspraak in het Bezuidenhout waar de autolobby meer gewicht in
de schaal legde dan andere partijen, het weren van de snorfiets van het fietspad, de voortgang 
fietsinrichting Gedempte Gracht, het bevorderen van de veiligheid van (beginnende) fietsers door 
toepassing vergevingsgezinde randjes, inrichting 30 km/uur-straten, de invloed van corona op de 
verkeersdrukte. 

De Fietsersbond zal bij plannen onder regie van de nieuwe omgevingswet die participatie van de 
burger zwaarder laat wegen meer betrokken worden.

De Fietsersbond afdeling Haagse regio heeft ivm de corona crisis voorjaar 2020 geen fietstocht 
georganiseerd.

De afdeling was in 2020 vertegenwoordigd in het METROCOV.

Het aantal leden van de Fietsersbond in de Haagse regio was eind 2019 1688 en op 31 december 
2020 telden wij 1749 leden, waarvan 119 in het Westland. 
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Het bestuur
Na ruim 5 jaar voorzitterschap van ons afdelingsbestuur werd Koen Baart zomer 2020 als voorzitter 
opgevolgd door Jos de Jong.

Het lag in de bedoeling dat de onderafdeling Westland in 2020 de afdeling Haagse Regio zou verlaten
en verder zou gaan als zelfstandige afdeling Westland. Door het uitvallen van een landelijke alv werd 
dit doorgeschoven naar begin 2021.

Kort voor 2020 stuurde wethouder Van Asten de nota Ruim baan voor de fiets naar de gemeenteraad. 
Deze nota bevat de fietsstrategie Den Haag tot 2040. De fiets, het ov en de voetganger krijgen 
voorrang! In 2020 waren wij betrokken bij de opstelling door de gemeente van het op de nota 
gebaseerde uitvoeringsplan dat eind 2020 verscheen. 

Ondanks de coronabeperkingen die in maart hun intrede deden kon er in 2020 toch een aantal 
activiteiten plaatsvinden. De meeste activiteiten hebben met het mobiliteitsbeleid van de gemeente te 
maken gehad. Naast het bestuur is vooral de werkgroep Gemeentepolitiek hier mee bezig geweest. 
Voor allerlei projecten roept de Gemeente Den Haag denktanks, klankbordgroepen en wat dies meer 
zij in het leven. De afdeling is er goed in geslaagd al deze groepen te bemensen. Dank aan de 
vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld en ingezet. 

De Onderafdelingen
Wassenaar
Ada Meltzer (contactpersoon), Fieke Versluijs, Hans van Spronssen, Antoon Claassen vormen het 
groepje actieve vrijwilligers.

Er is twee keer fysiek vergaderd, 3/3 en 2/11.

Op 4/3 is overleg geweest met de wethouder, o.a. over gesignaleerde knelpunten en de aanpak 
daarvan door de gemeente. De Fietsersbond werd nadrukkelijk door de wethouder uitgenodigd voor 
de klankbord/werkgroep bij het grote verkeersonderzoek dat uitgevoerd gaat worden door Royal 
HaskoningDHV. Waarbij, naast de betere regulering van de (ongewenste) verkeersstromen, o.a. de 
opzet is meer aandacht/ruimte voor de zwakke verkeersdeelnemer te creëren.

Ook hebben wij onze inbreng gehad in het Fietsveiligheidsplan van de gemeente.

De afdeling is benaderd door de Stichting Keer Verkeer Wassenaar en heeft oriënterende gesprekken 
gevoerd over de (her)inrichting van de Jagerslaan, mogelijk als fietsstraat.

Drie keer is deelgenomen aan een webinar over aanpak/uitleg verkeersonderzoek (Haskoning), t.b.v. 
Verkeersplan richting 2030, waarbij de afdeling ook onze ideeën kon aangeven. 

Publiciteit: in de Wassenaarse Krant is een artikel over corona en fietsen geplaatst.

Rijswijk
Onderafdeling Rijswijk, bestaande uit Erwin Ruitenberg (voorzitter), Joleen Weststeijn, Johan van 
Popta en Ingrid Sijlbing (secretaris), vergaderde in 2020 twee keer, veel minder dan gebruikelijk 
vanwege de corona-epidemie.

Driemaal werd met de wethouder Lugthart en enkele ambtenaren overlegd. Activiteiten die werden 
ondernomen waren onder meer de volgende.

Fietswinkels, de bibliotheek, lokale gemeenschapscentra en dergelijke werden voorzien van folders 
van de Fietsersbond en enkele nummers van de tijdschriften Fietsbel en Vogelvrije Fietser om de 
Fietsersbond onder aandacht te brengen van fietsers en algemeen publiek.

Allerlei instellingen werden geïnspecteerd op de aanwezigheid van goede en fietsvriendelijke 
stallingen. Onze bevindingen zijn naar de wethouder Lugthart gestuurd die budget heeft om 
verbeteringen financieel te ondersteunen, wat in 2021 op zijn agenda staat.
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Er is overleg geweest met de wethouder over het al dan niet sluiten van de fiets- en 
voetgangerstunnel onder de Haagweg bij de kruising met de Herenstraat. De Fietsersbond heeft het 
plan van de gemeente tot sluiting ondersteund, omdat maar weinig fietsers van deze tunnel 
gebruikmaken na de herinrichting van de Haagweg. Daarbij heeft de Fietsersbond gevraagd om de 
vrijgekomen ruimte te gebruiken voor uitbreiding van fietsenstallingen voor bezoekers en bewoners 
dichtbij dit drukke kruispunt. Verder is gevraagd om een voor fietsers gunstiger afstelling van de 
verkeerslichten op het kruispunt met behulp van nieuwe technieken die aankomend verkeer 
herkennen.

Na jarenlang overleg is eind september de dringend nodige uitbreiding van de fietsenstalling bij het NS
station aan het Eisenhowerplein gerealiseerd.

Leidschendam-Voorburg
Onze afdeling telde in 2020 245 leden. Leden van de werkgroep waren Dick Breedeveld, voorzitter, 
Marianne Spieker, webmaster, Rob Kniesmeijer, gemeentepolitiek, Jac Wolters en Ruben van der Vet.

In het ambtelijk overleg kwamen aan de orde het ontwerp, de aanpassing en de uitvoering van 
fietsvoorzieningen bij o.a. het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands, de regionale fietsroute 
N14, de Prinses Irenelaan, de Parkweg, het asfalteren van fietspaden en wensen en klachten van 
bewoners.

Veel aandacht ging in 2020 uit naar fietsknelpunten in onze gemeente, o.a. het Damcentrum, de 
fietsinfrastructuur bij de Mall of the Netherlands, de fietsroute N14 en het fietsknelpunt op de Burg. 
Banninglaan bij het laad- en lospunt van de Jumbo. Een overzicht van de knelpunten en (mogelijke) 
oplossingen staat in het gedetailleerde jaarverslag van de afdeling Leidschendam-Voorburg dat kan 
worden opgevraagd bij de onderafdeling (Breedeveldt@ziggo.nl) dan wel geraadpleegd kan worden 
op de website van onze onderafdeling. 

Het fietsviaduct over de A4, het traject langs Drievliet, de golfbaan Leeuwenbergh en de aansluiting op
de Westvlietweg is inmiddels gereed. Het is een waardevolle toevoeging aan de fietsinfrastructuur. 
Over de oplossing van de ontbrekende schakel bij de Kippenbrug is overeenstemming bereikt. De 
voorkeursvariant is een nieuwe brug naast de bestaande brug.

Om de restauranthouders tegemoet te komen in verband met de coronacrisis hebben zij toestemming 
gekregen voor het uitbreiden van hun terras. Het gevolg hiervan is dat de Kerkstraat tijdelijk is 
afgesloten voor fietsers in de periode van 10 juli tot 1 november. Voor fietsers was er een (korte) 
omleidingsroute via de Raadhuisstraat. 

Aan beide zijden van de Mgr. van Steelaan tussen de Spinozalaan en de Prinses Irenelaan zijn de 
fietspaden geasfalteerd.

Wensen en klachten 

Aandacht is gevraagd voor de:

 tijdelijke afsluiting van de Kerkstraat
 kruising P. Bernardlaan / B. Noteboompark
 het tekort aan fietsparkeervoorzieningen bij sportschool Basic Fit op de Mgr. van Steelaan
 ijsvorming bij plassen op het fietspad bij de Vlietlanden
 onduidelijke omleiding bij de werkzaamheden op het parkeerterrein van de Mall of the 

Netherlands
 wachtstand rood bij verkeerslichten
 locatie bewaakte stalling WMON
 fietsdetectie op de kruising Kon. Julianalaan / Bruinings Ingenhoeslaan

Westland
Er is samen met De Haag een verzoek ingediend om de verlichting van de Orberlaan te verbeteren. 
Deze is gestuurd naar de colleges van het Westland en Den Haag. Bij de gemeente Westland is een 
verzoek ingediend om vanuit de Poelzone een fietsverbinding te maken naar de Rijsenburgerweg en 
de verlengde Poelkade via De Plas van alle winden. Deze is toegezegd. Eveneens een verzoek 

mailto:Breedeveldt@ziggo.nl
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ingediend om een verbinding te maken van de wijk Molensloot De Lier naar de Lierweg. Dit is nog niet
beslist; ook Delfland wordt hierbij betrokken; het loopt langs een dijkje van De Leede.

De Fietsersbond is aanwezig geweest bij de info-meeting over de randweg de Lier. We wachten nog 
op de uitwerking.

Naast de provinciale projecten is er nu ook aandacht voor de gemeentelijke projecten.

Den Haag
De werkgroep gemeentepolitiek bestond in 2020 uit Will Bianchi, Ton Hagebeuk, Frank Poppe, Aad 
Pronk, Aede Schoustra en Jetse Timmers.

De leden van het bestuur en de leden van de werkgroep gemeentepolitiek hebben zich in 2020 bezig 
gehouden met tal van gemeentelijke fietsprojecten.

Als Fietsersbond zijn we vertegenwoordigd in klankbordgroepen en denktanks. Denk hierbij aan de 
Schilderswijk West / Transvaal (Paraplugroep), Mient, Norfolktramlijn, Florence Nightingalepark en de 
Noordwestelijke hoofdroute en brede trams. Het jaar 2020 kenmerkte zich door de sociale effecten 
van corona. De verschillende klankbordgroepen waar de Fietsersbond deel van uitmaakt kwamen niet 
of alleen via videoverbinding bijeen.

Ook zijn wij betrokken bij het project Scheveningseweg (tramlijn 1) en de herinrichting van de 
Koekamp. Ook inzake de fietsstallingen bij de stations wordt de Fietsersbond om advies gevraagd.

Bij grote projecten als de Rotterdamsebaan zijn wij betrokken. Bij de realisatie is de klankbordgroep 
omgezet in een burenoverleg.

Als Fietsersbond zitten wij ook in een aantal “vrienden van groepen”, die met name gaan over 
groengebieden waar we ons advies mogen geven over de fietsvoorzieningen.

De Fietsersbond is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van sterfietsroutes. Samen met het bestuur
wordt bekeken wie er bij fietsprojecten gaat inspreken in de raadscommissie. Zo waren wij in 2020 
zijdelings betrokken bij de herinrichting van de Constant Rebecquestraat. Helaas moest worden 
vastgesteld dat de CROW-richtlijnen voor het inrichten van een 30 km/uur-straat (resp. auto te 
gaststraat) door de gemeente niet zijn opgevolgd.

Ook worden workshops bezocht, die betrekking hebben op toekomstige fietsprojecten en 
mobiliteitsvisies.

Daarnaast bekijkt de werkgroep waar en wanneer er informatieavonden zijn. Zoveel mogelijk wordt 
bezien wie van onze leden naar zo’n avond heen kan gaan om het fietsersbelang te laten horen. 

In de jaarplannen 2019 en 2020 stond het plan om het contact met buurtorganisaties en buurtkranten 
te intensiveren om beter geïnformeerd te zijn over de fietsgerelateerde plannen in de gemeente Den 
Haag. Hiertoe zijn de buurten verdeeld over de bestuursleden en leden van de werkgroep 
gemeentepolitiek. De uitvoering is i.v.m. gebrek aan menskracht en door de coronabeperkingen 
doorgeschoven naar 2021-2022.

Als Fietsersbond zijn wij adviserend lid van de commissie Loosduinen.

De afdeling Haagse regio van de Fietsersbond is ook vertegenwoordigd in het METROCOV. Daar 
worden ook regionale sterroutes behandeld en zijn er middelen.

Leden van de Haagse regio zijn samen met Delft de verbreding van de A4 aan het volgen om de 
fietsviaducten te handhaven.

Publiciteit
De website van onze afdeling (haagseregio.fietsersbond.nl ) wordt door Karlijne Scholts en Lobke 
Zandstra bijgehouden en is gekoppeld aan de website van de landelijke Fietsersbond. In 2020 is de 
inhoud geactualiseerd. Voorts heeft er overleg plaatsgevonden met het landelijk bureau over 
verbeteringen van onze webpagina’s.

http://www.fietsersbondhaagseregio.nl/
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In 2020 is gestart met het maken van filmpjes over bijzondere fietsverkeerssituaties. Deze worden via 
de sociale media gepubliceerd.

In 2020 zijn er 8 afleveringen van de Fietsflits verstuurd aan de leden en andere belangstellenden die 
zich hiervoor aangemeld hebben. Deze digitale nieuwsbrief stond onder redactie van Willem 
Miedema.

In het verslagjaar is de Fietsbel tweemaal uitgekomen. De bijdragen zijn afkomstig van een vaste kern
actieve leden. Van hen zijn zeven personen die een bestuursfunctie hebben en uit hoofde daarvan iets
schrijven. Twee columnisten schrijven een stukje omdat ze het leuk vinden iets te schrijven. Daarnaast
zijn er drie auteurs die als activist schrijven over hun waarneming van verkeerssituaties. Zij 
beschrijven veelal heel herkenbare situaties. Die stukjes helpen de bewustwording te vergroten en de 
strijdlust aan te wakkeren. Het lukte helaas niet andere leden te bewegen ook eens een artikel te 
schrijven. Dit zal het volgend verslagjaar meer aandacht krijgen. De redactie wordt door één persoon 
gevoerd. Het is voor de continuïteit van het blad van belang dat er nog minstens een tweede redacteur
wordt gevonden.

Onze voorzitter en ook de andere bestuursleden hebben in 2020 regelmatig contact gehad met 
journalisten van de regionale media, zoals RTV West, radio Discus, radio FM Den Haag, het AD-HC, 
Den Haag Centraal en de ZuidWestkrant.

Financiën
Het financiële jaarverslag is apart opgesteld.
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