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

Rob de Lugt is begin 2018 teruggetreden als penningmeester. Omdat er geen kandidaat was voor de 
opvolging neemt Jac Wolters de functie waar. Doordat het Landelijk Bureau de financiën eind 2017 
heeft gecentraliseerd is de werklast voor de afdeling beperkt. Overigens streeft het bestuur ernaar om 
het bestuur met één of twee leden uit te breiden. In 2018 hebben zich geen kandidaten hiervoor 
gemeld.

Het afdelingsbestuur, bestaande uit Koen Baart, Wil Bianchi, Jetse Timmers (secretaris) en Jac 
Wolters (penningmeester) vergaderde 9 keer bij één van de bestuursleden thuis. De vergaderingen 
werden bijgewoond door Karlijne Scholts (stafvrijwilliger nieuwe media) en gedeeltelijk door Willem 
Ruitenberg (hoofdredacteur Fietsbel).

In het najaar van 2018 is een jaarplan voor 2019 opgesteld met daarin de doelen, strategie, concrete 
activiteiten, beoogde resultaten, deadlines en data, trekkers en uitvoerders. Het jaarplan 2019 is 
voornamelijk een voortzetting van het jaarplan 2018. Er was namelijk in 2018 onvoldoende 
menskracht om alle plannen volledig uit te voeren. Het jaarplan is in de alv goedgekeurd. 

In het najaar is de begroting 2019 opgesteld. Ook de begroting is een voortzetting van 2018. Wel is 
met het landelijk bureau afgesproken dat i.v.m. de kostenbeperking door het zelf bezorgen van de 
Fietsbel er extra geld (1500€) is voor eenmalige activiteiten zoals een bus tour met raadsleden langs 
positieve en negatieve fiets bezienswaardigheden. 

De volgende jaarplan activiteiten werden in 2018 uitgevoerd:

 Aanschrijven van nieuwe leden de alv bij te wonen en zich te melden voor activiteiten van 
onze afdeling. Dit heeft enkele reacties opgeleverd.

 Het opstarten van een afdelings-Facebookpagina
 Het opnieuw inrichten van de website als onderdeel van de landelijke website van de 

Fietsersbond
 Het opstarten van een WhatsAppgroep voor het bestuur
 Het organiseren van een fietstour met raadsleden (D66, PvdA, PvdD, CDA, HSP)
 Het onder de aandacht brengen van onze speerpunten bij de formateur van de nieuwe coalitie

van de gemeente Den Haag

In 2018 werden er twee algemene ledenvergaderingen (alv) georganiseerd.

In de alv van mei 2018 werd er na de pauze in het kader van het thema “fietsparkeren” aandacht 
besteed aan de “weesfiets”.

Jaap Dinkelman en Peter van Zanten van de Dienst Stadsbeheer deden uitgebreid verslag van het 
weesfietsbeleid. Ter vergadering werd levendig gereageerd. Het terugdringen van weesfietsen is van 
belang om de beschikbare openbare ruimte efficiënt te benutten voor het parkeren van fietsen die wel 
in gebruik zijn. De aanpak is uitgeprobeerd in ReVa en het Zeeheldenkwartier. Per gebied zijn er in 
2017 1000 fietsen afgevoerd. De weesfietsaanpak wordt na de proef in twee stadsdelen stadsbreed 
ingevoerd. Een weesfiets is een fiets waarvan duidelijk is dat hij niet wordt gebruikt. De gebruiker 



wordt d.m.v. een sticker gewaarschuwd dat hij na 28 dagen wordt afgevoerd. Een weesfiets is geen 
wrak. Een wrak wordt gelijk afgevoerd. De fietsen worden opgeslagen in het fietsendepot aan de 
Junostraat. Een kleine deel wordt opgehaald (ongeveer 2%). De rest wordt door leerwerkbedrijven 
opgeknapt en/of verkocht. Een groot deel wordt verschroot.

In de alv van november werd na de pauze stilgestaan bij de plannen van de gemeente Den Haag 
m.b.t. de fiets. Frans Botma en Inge Molenaar van de dienst DSO Afdeling Mobiliteit presenteerden de
voorgeschiedenis en de inhoud van de plannen m.b.t. de fiets strategie 2040. De bevolking van de 
stad groeit dan van 520.000 inwoners naar 620.000. Dit heeft verregaande gevolgen voor de 
mobiliteit. De stad verstopt als er niets gedaan wordt aan een ingrijpende wijziging van de mobiliteit. 
Voorts is afgesproken dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is. I.v.m. beide omstandigheden wordt in 
de mobiliteit strategie voor 2040 voorrang gegeven aan voetganger, fiets en OV. Er komt meer en 
veilige ruimte voor de fiets! Ook het fiets parkeren wordt uitgebreid. Naar aanleiding van de 
presentatie werd een aantal vragen gesteld. Met name werd aandacht gevraagd voor het feit dat 
plannen niet altijd volgens plan worden uitgevoerd. Om die reden zou een schouw tijdens de 
uitvoering nuttig kunnen zijn. Er werd opgemerkt dat in de bestaande plannen de fiets en het fiets 
parkeren vaak nog steeds het ondergeschoven kind zijn. Hier moet beter op worden gelet. 

De Fietsersbond afdeling Haagse regio heeft op zaterdagmiddag 28 april 2018 voor haar leden een 
fietstocht georganiseerd door het Westland.  De start was bij eetcafé De Bonte Haas in Wateringen.  
Van daaruit werd via ’t Woudt en het recreatiegebied Het Kraaiennest naar De Lier gereden. Terug 
was er thee/koffie in een kas aan de Zweth.

De afdeling was in 2018 vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van het Haags Milieucentrum en 
in het METROCOV. 

Het aantal leden van de Fietsersbond in de Haagse regio was eind 2018 1835 en 31 december telden 
wij 1786 leden. Het aantal nieuwe leden bedroeg 36. Het aantal vertrokken leden 85.

De Onderafdelingen 
Wassenaar
Ada Meltzer, Fieke Versluijs, Antoon Claassen, Hans van Spronssen vormen het groepje actieven in 
de afdeling. Jos Martens heeft laten weten niet meer deel te nemen aan het overleg. Er is 2 keer 
vergaderd. Ada heeft aangegeven te willen stoppen met haar taak als secretaris, er is nog geen 
opvolger. Er zijn 2 brieven uitgegaan, één naar de formateur met onze wensen en één n.a.v. het 
"Voorontwerp Dorpshaven".

Rijswijk
Onderafdeling Rijswijk, bestaande uit Erwin Ruitenberg (voorzitter), Joleen Weststeijn, Harke Heida, 
Johan van Popta en Ingrid Sijlbing (secretaris) vergaderde in 2018 6 keer.

De afdeling vroeg op de volgende manier aandacht voor het fietsen in Rijswijk, te weten door enerzijds
de politieke partijen te confronteren met hun plannen voor het fietsbeleid zoals opgenomen in het 
verkiezingsprogramma van 2014 en door in de gemeenteraadsvergaderingen daadwerkelijk aandacht 
te vragen voor hun plannen, anderzijds door ze te bevragen over de programmabeloften voor de 
komende vier jaar. De afdeling maakte kennis met wethouder Björn Lugthart, verantwoordelijk voor 
onder andere het fietsbeleid in de gemeente Rijswijk. Onderwerpen van gesprek waren o.a. asfaltering
van fietspaden, verkeerslichten, fiets parkeren en de nog steeds niet op orde zijnde bewegwijzering. 
Deze onderwerpen kwamen ook aan bod tijdens onze twee gesprekken met de ambtenaren van de 
gemeente. Ook dit jaar ging er een rapportage naar de gemeenteraad over het fietsbeleid in Rijswijk. 
Per mail werden de actieve en geïnteresseerde leden op de hoogte gehouden van onze overleggen 
met gemeente en de wethouder. Twee keer werd de Fietsbel verspreid door een groepje actieve 
leden. Tijdens de vergadering van 11 december namen wij afscheid van Harke Heida, die meer dan 20
jaar in het bestuur zat van de onderafdeling Rijswijk.
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Leidschendam-Voorburg 
De werkgroep van actieve leden heeft in 2018 zeven keer vergaderd. Lid waren Dick Breedeveld, Jac 
Wolters, Jan Stoop (voorzitter), Marianne Spieker (webmaster) en Rob Kniesmeijer 
(gemeentepolitiek).

Met het overlijden van Jan Stoop op 28 augustus verliezen we een markante voorzitter. Jan is 
voorzitter geweest sinds augustus 2004. Wij zijn Jan dankbaar voor zijn inzet en inbreng voor het 
verbeteren van de fietsvoorzieningen in Leidschendam-Voorburg. We zullen aan hem goede 
herinneringen bewaren. Op onze website staat het In memoriam van Jan Stoop. Dick Breedeveld is 
zijn opvolger.

Sinds december versterkt Ruben van der Vet onze werkgroep. Er is 3 maal overlegd gevoerd met 
verkeersambtenaren van de gemeente.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen hebben we Astrid van Eekelen (VVD) als nieuwe wethouder 
voor verkeer. Met haar zal binnenkort — traditiegetrouw — een informatieve fietstocht worden 
gehouden langs belangrijke fietsprojecten en -knelpunten. In het nieuwe coalitieakkoord van de 
gemeente staat onder meer dat er een gemeentelijk fietsplan zal worden opgesteld voor veilige 
fietspaden, met name bij scholen en drukke ontsluitingswegen. Hierin is aandacht voor alle drie de 
kernen van de gemeente. Ook wordt ingezet op meer fietsenstallingen op drukke plekken zoals 
winkelcentra en in woonwijken, waar bewoners niet standaard een fietsenstalling bij hun huis hebben. 
Voor dit plan hebben we voorstellen gedaan en concrete suggesties gevraagd aan de inwoners van 
Leidschendam-Voorburg via onze website.

Met de collegewisseling is het eerdere besluit om geen nieuwe oeververbinding aan te leggen over de 
Vliet — voor ontlasting van het Damcentrum — aangehouden. De mogelijkheden voor de eventuele 
aanleg van een brug worden opnieuw bestudeerd. Voor de eerder voorgestelde verbeteringen voor de
afwikkeling van het fietsverkeer bij het Damplein (verkeersplateau) en op de Wijkerlaan (schoolzone) 
heeft dit geen gevolgen.

Beoordeeld zijn 4 meldingen over fietsknelpunten op de site van het landelijke meldpunt. Deze 
betreffen de afwikkeling van het fietsverkeer bij het Damplein, hobbelige verharding op de 
Oostvlietweg (2X) en een conflict bij de verkeerslichten op de kruising Mgr. van 
Steelaan/Kersengaarde.

Na jarenlang overleg met de gemeente is de fietsenstalling bij de halte Leidschendam-Voorburg van 
RandstadRail vernieuwd en uitgebreid.

We hebben meegedaan aan het keuren van fietsen bij 10 basisscholen.

Van de sterroute Den Haag centrum – Leidschenveen is het traject Mgr. van Steelaan – Spinozalaan 
langs het RandstadRailtracé verbeterd door de aanleg van een vrijliggend fietspad met een direct 
tracé over de gehele lengte.

De Velostrada is verlengd. De Appelgaarde en de Populierendreef zijn in verband hiermee ingericht 
als fietsstraat.

Uit het overleg met de gemeente en de projectontwikkelaar van het te vernieuwen en uit te breiden 
winkelcentrum Leidsenhage tot Mall of the Netherlands is gebleken, dat de kwaliteit van de 
toekomstige fiets(parkeer)voorzieningen nog onvoldoende aandacht krijgt. In het kader van het 
programma van het jaarlijks asfalteren van 500 meter fietspad met tegels hebben de paden bij het 
tennispark Overdam, de Via Donizettie en Mgr. Van Steelaan gedeelte Spinozalaan-Kon. Julianalaan 
een rood asfaltdek gekregen.

De plannen voor ongelijkvloerse kruisingen in de N14 bij de Noordsingel/Prins Bernardlaan en 
Heuvelweg/Mgr. van Steelaan gaan uit van het verdwijnen van de gelijkvloerse, met verkeerslichten 
geregelde fietsoversteekplaatsen parallel aan de N14. De reden hiervoor is het zo veel mogelijk 
vergroten van de capaciteit voor het autoverkeer. In plaats van de gelijkvloerse oversteekplaatsen 
komen er fietsviaducten. Tegenover het voordeel, dat er dan geen wachttijd meer is, staat als (groot) 
nadeel (te) steile hellingen voor het lokale fietsverkeer zoals bij de Via Donizetti over de N14.  
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Westland
Ook in 2018 zijn Gerrit de Bruijn en Wil Bianchi als vertegenwoordigers van de Fietsersbond 
betrokken geweest bij verschillende projecten van de gemeente Westland en de provincie Zuid-
Holland.

In het Westland heeft de Fietsersbond met een aantal projecten, met name met een provinciale status,
mee mogen denken. Wij hebben onze visie op de Verdubbeling Veilingroute door gegeven. Wij 
hebben onze visie ingediend betreffende de aansluiting Wippolderweg op de A4. Dit project ligt stil, 
omdat er een nieuw voorstel komt, wij worden geachte een nieuwe visie in te dienen. De Fietsersbond
is aanwezig geweest bij de infomeeting over de randweg de Lier.

Den Haag
De werkgroep gemeentepolitiek bestond in 2018 uit Will Bianchi, Frank Poppe, Aad Pronk en Aede 
Schoustra. 

De leden van het bestuur en de leden van de werkgroep gemeentepolitiek hebben zich in 2018 
beziggehouden met tal van gemeentelijke fietsprojecten.

Als Fietsersbond zijn we vertegenwoordigd in klankbordgroepen en/of denktanks. Denk hierbij aan de 
Mient, Norfolktramlijn, Florence Nightingalepark en de Noordwestelijke hoofdroute.

Ook zijn wij betrokken bij het project Scheveningse weg (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.

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 het jaarplan 2018 stond het plan om nog beter contact te zoeken met buurtorganisaties en 
buurtkranten om beter geïnformeerd te zijn over de fiets gerelateerde plannen in de gemeente Den 
Haag. Hiertoe zijn de buurten verdeeld over de bestuursleden/leden werkgroep gemeentepolitiek. De 
uitvoering is doorgeschoven naar 2019.

Publiciteit
De website van onze afdeling ( haagseregio.fietsersbond.nl ) wordt door Karlijne Scholts bijgehouden 
en is gekoppeld aan de website van de landelijke Fietsersbond.

In 2018 zijn er 8 afleveringen van de Fietsflits verstuurd aan leden en andere belangstellenden die 
zich hiervoor aangemeld hebben. Deze digitale nieuwsbrief stond onder redactie van Willem 
Miedema.

In 2018 zijn twee nummers van de Fietsbel, het afdelingsblad van de Fietsersbond van de Haagse 
regio en van Zoetermeer, uitgebracht. De eindredactie lag in handen van Willem Ruitenberg. Beide 
keren waren de bijdragen afkomstig van een paar vaste contribuanten. Dat is jammer, het lukt moeilijk 
meer leden te stimuleren bijdragen te leveren. 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.
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Onze voorzitter en ook de andere bestuursleden hebben 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 ZuidWestkrant.

In oktober 2018 werd door de afdeling deelgenomen aan de door de gemeente georganiseerde 
Haagse Fietsweek. In dat kader werd op de fietsmarkt op het Buitenhof een stand bemand. 

Landelijke ontwikkelingen
De Fietsersbond heeft in 2018 haar concept-Fietsvisie 2040 gepubliceerd. (De visie is beschikbaar op 
de website van de Fietsersbond.) De voorzitter heeft in de alv van november de aanwezigen 
uitgenodigd van deze visie kennis te nemen. Als Haagse regio stelden wij ons op het standpunt dat de
Fietsersbond zich uitsluitend richt op de fietser, d.w.z. de weggebruiker die zich door eigen beenkracht
(evt. handkracht), evt. met matige ondersteuning (tot 25km/uur) voortbeweegt op een fiets. In de visie 
van de landelijke Fietsersbond werd de doelgroep ten onrechte ruimer gesteld. Dit raakte ook de 
discussie die in 2018 landelijk plaatsvond over de speedpedelec. Er werd landelijk een commissie 
ingesteld om de plaats van de speedpedelec in de fietsinfrastructuur te bepalen. De commissie was 
verdeeld. Namens onze regio nam Frank Poppe deel aan deze commissie. Voor- en tegenstanders 
van de speedpedelec op het fietspad stelden zich principieel op. Wij waren voorstander van een 
pragmatische opstelling: waar het kan (breedte/intensiteit van het gebruik van het fietspad) is er geen 
bezwaar de speedpedelec toe te laten op het fietspad. In buitengebieden is er bovendien geen 
bezwaar tegen het toelaten van de speedpedelec op het fietspad. In 2019 werden beide onderwerpen 
geagendeerd voor de landelijke alv. Wij verdedigden samen met andere stedelijke afdelingen onze 
standpunten maar deze haalden het niet. De discussie is echter nog niet afgesloten. 

Financiën
Het financiële jaarverslag is apart opgesteld.
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