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

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), gedeeltelijk door Willem 
Ruitenberg (hoofdredacteur Fietsbel) en een paar keer door Frans Visee (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. De begroting is 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. 

In 2019 werden er twee algemene ledenvergaderingen (alv) georganiseerd.

In de alv van mei 2019 werd er na de pauze in het kader van het thema Verkeersveiligheid stilgestaan 
bij de plannen van de gemeente Den Haag mbt de verkeersveiligheid. Richard van der Ark en Lilian 
Oskamp van de dienst DSO / Mobiliteit lichtten het thema toe. 

De gemeente Den Haag intensiveert de komende jaren haar inspanningen voor de verkeersveiligheid.
Op 29 januari 2019 verzond wethouder Robert van Asten ter voorbereiding van een werkbespreking 
van de Raad over dit thema in juni een uitgebreide brief aan de gemeenteraad. Hij meldt daarin het 
volgende: “Sinds de vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2018 – 2019, in januari van 2018, zet 
de trend van een stijgend aantal verkeersongevallen met gewonden helaas door. Dit is ook landelijk 
het geval. In een drukker wordende stad, met steeds meer gemotoriseerd verkeer en kwetsbare 
verkeersdeelnemers zal dit aantal naar verwachting blijven toenemen. Dat is voor het college een 
onacceptabele situatie en daarom willen wij het tij keren. In zowel het meerjaren- als het 
uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid is een analyse opgenomen van de verkeersveiligheid in 
onze stad. Op basis van deze analyse is besloten tot een aanpak die gericht is op het verbeteren van 
de infrastructuur bij scholen, bij onveilige kruispunten (blackspots) en in woonwijken en die gericht is 
op het oplossen van kleine verkeersknelpunten; ook educatie- en gedragsprojecten voor kwetsbare 
doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en kinderen van basis- en voortgezet onderwijs, horen bij de 
aanpak”.

Lilian Oskamp en Richard van der Ark stonden vanuit het aspect verkeersveiligheid stil bij de volgende
onderwerpen: trends/ontwikkelingen, mobiliteitstransitie, nieuwe kadernota Verkeersveiligheid en de 
lopende acties ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers bedraagt de laatste jaren rond 10 en neemt toe. Een groot 
deel betreft fietsers. Ook het aantal gewonden stijgt. In deze categorie zijn de snorfietsers 
oververtegenwoordigd. De cijfers komen overeen met andere grote steden in Nederland. De 
gemeente Den Haag neemt maatregelen om deze aantallen terug te dringen, o.a. onderzoek 
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snorfietsen naar de rijbaan in combinatie met helmplicht. De Fietsersbond is betrokken bij dit 
onderzoek. 

Recent bracht de wethouder de nota Mobiliteitstransitie uit. Den Haag slibt dicht! Maatregelen zijn 
geboden. Bij de keuzes wordt voorrang gegeven aan de voetganger, de fiets en het OV. Thans neemt 
elke auto 140m2 in beslag, veel meer dan een fietser. Het terugdringen van de auto levert dus ruimte 
op.

De Mobiliteitsnota’s worden uitgewerkt in de kadernota’s Verkeersveiligheid en Fiets. Deze zijn in het 
najaar verschenen. Er wordt nu gedacht over maatregelen. Deze zijn in 2019 opgehaald in de stad. 
Gedacht kan worden aan uitbreiding 30 km/uur-gebieden, anders inrichten van het autoverkeer, 
verminderen van de parkeerdruk etc. 

Thans wordt al gewerkt aan de verbetering van de infrastructuur, o.a. educatie/beïnvloeding gedrag 
(oa door inzet van mobiele snelheidsborden), biking to school, opgemerkt wordt dat ook aandacht 
moet zijn voor het bevorderen van fietsen door kinderen van expats, verbeteren verkeersstructuur bij 
scholen en het reageren op meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties, het onderzoek 
snorfietsers naar de rijbaan.

De presentatie werd in gekuiste vorm aan de deelnemers gemaild en op de website gezet. 

In de alv van november werd na de pauze stilgestaan bij Het thema “de snorscooter van het fietspad”. 
In Amsterdam is enige tijd geleden in een groot deel van de gemeente de snorscooter van het fietspad
geweerd. De Fietsersbond Haagse regio heeft als een van haar speerpunten om dit ook in onze 
gemeente door te voeren.

De gemeente heeft het bureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven een onderzoek te doen naar het
verplaatsen van de snorfietser (snorscooter) naar de rijbaan zoals opgenomen in het coalitieakkoord. 
Aanleiding is de groei van het aantal fietsers en snorscooters (in de laatste decennia is het aantal 
snorscooters verdriedubbeld!), het aantal ongevallen en gewonden onder snorscooterrijders en de 
snelheidsovertredingen van snorscooters. Dit heeft een onhoudbare situatie op het fietspad 
opgeleverd. Verplaatsing van de snorscooter naar de rijbaan (inclusief helmplicht) leidt naar 
verwachting tot meer veiligheid op het fietspad en een veiliger gebruik van de snorscooter.

Teeja Arissen van de Fietsersbond Amsterdam is 6 jaar betrokken geweest bij SNOR Amsterdam. Zij 
gaf een boeiend overzicht van op welke wijze SNOR is uitgevoerd in Amsterdam en wat de voorlopige 
resultaten zijn. In Amsterdam zijn alle fietspaden binnen de A10 ring aangemerkt als te smal en te 
druk; daarmee wordt voldaan aan de eisen die de AMVB stelt om snorfietsers te weren van het 
fietspad. De maatregel is goed gecommuniceerd en er is een overgangsperiode ingepland van 2 
maanden waarin niet werd beboet.

De voorlopige conclusies waren: monitoring is problematisch gebleken omdat de politieregistratie 
geen inzicht geeft in de precieze plek van ongevallen (fietspad of rijbaan) en geen verschil maakt 
tussen de snorscooter en de bromscooter. Voorts bleek dat het handhavingsniveau terugliep. In de 
aanvang was er de inzet van BOA’s en politie en nu alleen BOA’s. De BOA’s zijn niet toegerust voor 
een effectieve handhaving. Geconstateerd wordt dat een harde kern van snorscootergebruikers de 
regels (op de rijbaan en helmplicht) negeert. De veiligheid op het fietspad is verbeterd en het aantal 
ongevallen is niet gestegen. Eind 2019 komen de definitieve resultaten.

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat voor de monitoring ook camera’s kunnen worden ingezet 
bijvoorbeeld op drukke kruispunten. 

De invoering in Den Haag zou soepel kunnen verlopen. De gemeente is voorstander van SNOR. In 
het lopende onderzoek van Goudappel Coffeng wordt al per fietspad gekeken naar de noodzaak van 
SNOR. Overigens is op redelijke termijn de helmplicht voor snorscooters landelijk beter geregeld 
waardoor SNOR niet per fietspad hoeft te worden bepaald. Wel zal de monitoring en de handhaving 
zo optimaal mogelijk moeten worden ingericht.

De rol van de Fietsersbond Amsterdam was vooral gericht op het warm houden van de noodzaak, o.a.
door het verhaal van fietsers die door de snorscooters een ongeluk kregen in beeld te brengen op 
sociale media, in publicaties en regionale TV. Ook zijn er samen met VVN snelheidmetingen 
uitgevoerd.
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De verkoop van snorscooters in Amsterdam is gedaald. Mensen kiezen nu eerder voor de bromfiets of
voor de elektrische fiets. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt om ook oog te hebben voor de 
bejaarde snorscooterrijder die zich met een kalm gangetje van 15 km/uur over het fietspad beweegt. 
Deze groep betaalt dadelijk de tol voor het (wan)gedrag van de andere snorscooterrijders. 

De Fietsersbond afdeling Haagse regio heeft op zaterdagmiddag 27 april met 7 deelnemers de 
jaarlijkse fietstocht van de Haagse regio gefietst.

Hierbij hebben we deel 3 van de Parkenroute gereden met de start bij het Zuiderpark en van daaruit 
naar de Uithof en Madestein.

Via een groene route door Loosduinen gingen we terug naar het startpunt.

De afdeling was in 2019 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 1786 leden en op 31 
december telden wij 1688 leden. De daling van het aantal leden is zorgelijk.

Het bestuur
2019 is zoals onze voorzitter Koen Baart heeft verwoord het jaar van de grote omslag in het 
gemeentelijk denken geworden. In ieder geval op het gebied van mobiliteit. Wethouder Van Asten 
heeft in een brief de visie van het College van B&W op de mobiliteitstransitie in Den Haag gegeven. 
Daar was geen woord Spaans bij en is er ten opzichte van de voorgaande jaren een goede 
verandering ten bate van fiets en voetganger in aangegeven.

In 2019 heeft Koen Baart aangegeven dat hij het voorzitterschap van de Fietsersbond Haagse regio 
wilde beëindigen. Op onze alv van 24 juni 2020 wordt, als alles volgens plan verloopt, hij opgevolgd 
door Jos de Jong. In de meest recente Fietsbel heeft Jos zich voorgesteld aan de leden. 

Er hebben er in 2019 weer veel activiteiten plaatsgevonden. De meeste activiteiten hebben met het 
mobiliteitsbeleid van de gemeente te maken gehad. Naast het bestuur is vooral de werkgroep 
Gemeentepolitiek hier uitgebreid mee bezig geweest. Voor allerlei projecten roept de Gemeente Den 
Haag denktanks, klankbordgroepen en wat dies meer zij in het leven. Volgens ons is de Fietsersbond 
er goed in geslaagd al deze groepen te bemensen. Dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor hebben 
aangemeld en ingezet. 

Tenslotte nog een persoonlijke noot van Koen Baart: “De afgelopen vijf en half jaar heb ik het 
voorzitterschap met veel plezier vervuld. Ik dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop dat 
ik dit vertrouwen niet heb beschaamd. Het is niet zo dat ik niets meer zal doen voor de Fietsersbond 
maar mijn activiteiten zullen in ieder geval wel afnemen.”

De Onderafdelingen 
Wassenaar
Ada Meltzer, Fieke Versluijs, Antoon Claassen, Hans van Spronssen vormen het groepje actieven in 
de afdeling. Er is 2 keer vergaderd. 

Ada heeft aangegeven te willen stoppen met haar taak als secretaris, er is nog geen opvolger, ze gaat
dus nog maar even door.

In november zijn we bij wethouder Caroline Klaver geweest en hebben haar de "Fietsvisie" 
aangeboden.

Op haar verzoek hebben we advies gevraagd aan het Landelijk Bureau over de Starrenburglaan in 
Wassenaar, waar het niet veilig is voor fietsers. Uiteindelijk is gekozen voor het iets verbreden en 
duidelijker markeren van de fietsstrook.
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Rijswijk
Onderafdeling Rijswijk, bestaande uit Erwin Ruitenberg (voorzitter), Joleen Weststeijn, Johan van 
Popta en Ingrid Sijlbing (secretaris), vergaderden in 2019 zes keer.

De afdeling maakte kennis met een aantal nieuw gekozen raadsleden van D66, Groen Links en PvdA.
De bijeenkomst werd gebruikt om te spreken over o.a. fietspaden en -routes, fietsparkeren, veiligheid 
en de bekendheid van de FB in Rijswijk.

In de overleggen met wethouder Lugthart en gemeenteambtenaren waren deze thema’s ook 
onderwerp van gesprek.

De afdeling werd door de gemeente in staat gesteld commentaar op het concept gemeentelijk 
fietsbeleidsplan te leveren. De bewegwijzering is nu op orde en aan de asfaltering van de fietspaden is
(en wordt) gewerkt.  Afstelling van de verkeerslichten, fietsenstallingen in oude wijken en gedrag van 
automobilist op fietsstraten blijven punten van aandacht. De gemeenteraadsleden kregen ook dit jaar 
een rapportage over wat goed gaat en wat beter moet. Per mail werden de actieve en geïnteresseerde
leden op de hoogte gesteld van de overleggen met gemeente en wethouder. Twee keer werd de 
Fietsbel door actieve leden verspreid. 

Leidschendam-Voorburg 
Werkgroep
De werkgroep heeft in 2019 zeven keer vergaderd. Lid waren: Dick Breedeveld voorzitter, Marianne 
Spieker webmaster, Rob Kniesmeijer gemeentepolitiek, Jac Wolters en Ruben van der Vet. Onze 
afdeling telde in 2019 250 leden. 

Regulier overleg met de gemeente
In het overleg kwamen aan de orde o.a. fietsvoorzieningen in het winkelcentrum Westfield Mall of the 
Netherlands, herstel van de regionale fietsroute N14, asfalteren van fietspaden en het verlengen van 
de Velostrada. 

Damcentrum
Er is nog geen besluit genomen om een nieuwe brug aan te leggen die het Damcentrum moet 
ontlasten van doorgaand autoverkeer. Vooruitlopend hierop is een verkeersplateau op het Damplein 
gerealiseerd. De lagere snelheid van het autoverkeer en de voorrang voor fietsers op het plateau 
zorgen voor een betere afwikkeling van het fietsverkeer. 

Evaluatie Velostrada traject N14 – Leiden
Nagegaan wordt waar aanpassing van de breedte en/of bochten van het fietspad gewenst zijn in 
verband met het gebruik van speed pedelecs. Over de uitvoering van de drempels op de Zijdesingel 
en de Kastelenring bereiken ons regelmatig klachten.

Verlenging Velostrada N14 – Den Haag HS
De verlenging van de Velostrada bestaat uit het traject Appelgaarde – Populierendreef – tunnel onder 
RandstadRail – Nicolaas Beetslaan – Van Alphenstraat – Von Geusaustraat richting De Binckhorst en 
station Den Haag HS. Hiervan zijn de Appelgaarde en de Populierendreef in 2018 heringericht als 
fietsstraat. Het tijdelijke begin- en eindpunt van de verlengde Velostrada is bij de aansluiting van de   
Schipholboog op het Boekwijtkamp. Voor het traject Populierendreef – tunnel Randstadrail – Nicolaas 
Beetslaan is nog geen planning. Gelet op de hoge kosten van een tunnel hebben we voorgesteld om 
de herinrichting van de Nicolaas Beetslaan als fietsstraat los te koppelen van de aanleg van de tunnel 
en — in combinatie met gepland onderhoud — naar voren te halen. Omdat de Nicolaas Beetslaan 
aansluit op de sterfietsroute Den Haag Centrum – Leidschenveen verbetert daarmee de kwaliteit van 
het regionale fietsnetwerk. Het traject Van Alphenstraat – Von Geusaustraat zal worden aangepast in 
samenhang met de plannen voor de ontwikkeling van het gebied bij de NS-stations Den Haag HS, 
Laan van NOI en van De Binckhorst.
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Winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands
Gereageerd is op het ontwerp voor de nieuwe indeling van de Weigelia. Hierbij worden voetgangers 
en fietsers gescheiden met een fietspad. De beschikbare ruimte hiervoor is bij de restaurants en de 
tramhalte te krap. Ons voorstel is om hier een shared space oplossing toe te passen. Hierbij blijven 
fietsers men-gen met voetgangers in de ruimte aan de westzijde en wordt fietsen op de trambaan 
toegestaan.  

Aandacht is gevraagd voor de situatie bij het fietspad en de in- en uitgang van de parkeergarage van 
Jumbo. Bij het ontwerp was geen rekening gehouden met een in- en uitritconstructie of plateau om de 
voorrang van de fietsers duidelijk aan te geven.  

Langs de Noordsingel varieert de breedte van het tweerichtingenfietspad aan de oostzijde sterk: van 
2,25 tot 3,6 meter. Rekening houdend met het te verwachten gebruik is 3,6m nodig. Daarvoor is 
voldoende ruimte.  

Nog niet duidelijk is wanneer en waar er een bewaakte fietsenstalling met servicepunt komt zoals 
aangegeven door de directeur van The Mall of the Netherlands in de raadscommissie van 7 mei.

Fietsroute N14
In het plan voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen op de N14 vervallen de gelijkvloerse, met
verkeerslichten geregelde, fietsoversteekplaatsen bij de Via Verdi en de IJsvogellaan. Rijkswaterstaat 
gaat daarbij uit van functioneel herstel.  Dit houdt in een fietsviaduct met steile hellingen over de Prins 
Bernhardlaan/Noordsingel incl. de trambaan en gebruik van de Via Donizetti, die de N14 
ongelijkvloers kruist en eveneens steile hellingen heeft. De gemeente ziet meekoppelkansen om de 
bestaande fietsroute te verbeteren. Dat is mogelijk met een fietspad op de tunneldaken, die verbonden
zijn met fietsviadukten. De Fietsersbond vindt het behoud van de bestaande oversteekplaatsen de 
beste oplossing. Fietsers hoeven dan geen steile hellingen te nemen. In 2020 overleggen de 
gemeente en RWS over de te realiseren oplossing. 

Asfalteren fietspaden
In het kader van het programma van het jaarlijks asfalteren van 500m fietspad met tegels hebben de 
paden bij Mgr. van Steelaan gedeelte Martinuslaan - Pr. Irenelaan een rood asfaltdek gekregen.

Duurzame markt
Op de Duurzame markt op 14 juni hebben we een toelichting gegeven op onze activiteiten en op de 
betekenis van de fiets voor de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Aan wethouder Astrid van 
Eekelen is de nieuwe visie 2040 van de landelijke Fietsersbond overhandigd. Bij onze stand konden 
bezoekers informatie krijgen over de Fietsersbond en hun klachten en wensen over het fietsen in onze
gemeente kenbaar maken. 

Fietstocht met de wethouder
Traditiegetrouw is op 5 april voor kennismaking en informatie-uitwisseling met de nieuwe wethouder 
voor verkeer, Astrid van Eekelen, een fietstocht gehouden langs enkele belangrijke fietsprojecten en -
knelpunten. Bezocht zijn het winkelcentrum WMON, de regionale fietsroute N14 en de verlengde 
Velostrada. 

Westland
Ook in 2019 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. Daar zijn in 2019 verschillende fietstunnels geopend. Wij zijn betrokken bij de 
Verdubbeling Veilingroute. Wij hebben onze visie ingediend betreffende de aansluiting Wippolderweg 
op de A4. Dit project ligt stil, omdat er een nieuw voorstel gaat komen. We hebben met een paar leden
(ook Delft) een schouw gedaan bij de viadukten over de A4, die ook verdubbeld gaat worden. De 
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aansluiting van de Laan van Wateringse Veld op de Wippolderwegis is onduidelijk. Met de “Vrienden 
van de Zweth” willen wij de fietsinfrastructuur Zwethzone behouden.

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

In 2019 is Westland nu ook een afdeling opgericht.

Naast de provinciale projecten, zal er nu ook aandacht voor de gemeentelijke projecten.

Den Haag
De werkgroep gemeentepolitiek bestond in 2019 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 2019 
beziggehouden met tal van gemeentelijke fietsprojecten.

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

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. 

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 2019 stond het plan om nog beter kontakt 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 en leden werkgroep gemeentepolitiek. 
De uitvoering is doorgeschoven naar 2020.

Als Fietsersbond zijn wij adviserend lid van de commissie Loosduinen.

De Haagse regio van de Fietsersbond is ook vertegenwoordigd in de Metropoolregio (METROCOV). 
Daar worden ook regionale sterfietsroutes behandeld en zijn er middelen.

Leden van de Haagse regio zijn samen 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 bijgehouden 
en is gekoppeld aan de website van de landelijke Fietsersbond.

In 2019 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. 

De Fietsbel komt twee keer per jaar uit, en wel in mei en november om de agenda van de 
ledenvergadering te verspreiden. Tevens dient het blad om de activiteiten van de vereniging in de 
regio te tonen. Al enkele jaren bestaat de redactie van de Fietsbel uit één persoon. Beperkte pogingen

http://www.fietsersbondhaagseregio.nl/


7

om de redactie uit te breiden hebben geen resultaat gehad. De Fietsbel heeft een nuttige functie. Het 
bestuur acht de huidige situatie, hoewel werkbaar, ongewenst. Enige verlichting voor de redactie is de 
afspraak met de onderafdeling Westland dat zij enkele bladzijden in eigen beheer aan de redactie  
levert.

Onze voorzitter en ook de andere bestuursleden hebben in 2019 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.

Landelijke ontwikkelingen
De Fietsersbond heeft in 2018 haar Fietsvisie 2040 gepubliceerd. (De visie is beschikbaar op de 
website van de Fietsersbond.) Als Haagse regio stelden wij ons op het standpunt dat de Fietsersbond 
zich uitsluitend richt op de fietser, dwz 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 ruimer gesteld. In 2019 werd de visie geagendeerd voor
de landelijke alv. De ledenraad heeft ingestemd met de visie. 

Financiën
Het financiële jaarverslag is apart opgesteld.
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