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~··u~,~~jk weer een aflevering van ons huisorgaantje, het derde 
laatste nummer van deze jaargang. Een groot deel van deze 

bestaat uit het HAAGS MILIEU MANIFEST. Dit manifest is 
22 augustus van dit jaar aangeboden aan de voorzitters van 
politieke partijen met een fractie in de Haagse gemeenteraad. 
werd de afdelingsvoorzitters aangeboden met het oog op de 

in maart 1990. De politieke partijen Z1Jn op 
moment druk doende met hun verkiezingsprogramma en kandidaten

• Het Milieumanifest kan een bruikbare toetssteen zijn om 
milieugehalte van de ontwerp-programma's op te krikken. 

leden van de ENFB die lid zijn van een politieke partij wordt 
het Manifest binnen hun partij aan de orde te stellen. 

het Manifest is door de ENFB-leden Zuurbier, Zakee, Pars, De 
en Mantel gedurende de zomermaanden hard gewerkt ( uiteraard 

samenwerking met leden van andere milieuorganisaties). 

. I 

deze samenwerking is het plan ontstaan om in de toekomst nauwer 
te gaan werken in een Haags milieu platform. Dat platform 

dan tevens gaan dienen als spreekbuis van de haagse milieu-

organisaties die betrokken zijn geweest bij het opstellen van 
Haagse Milieumanifest hopen dat de politieke partijen hier 
stede zich iets gelegen zullen laten liggen aan deze "grondwet" 

een groen Den Haag. Afhankelijk van de vraag in welke mate het 
gehoor heeft gevonden, zal begin 1990 worden bekeken of 

stappen moeten worden ondernomen. Eventueel zou dit kunnen 
dat de Haagse milieugroepen met een eigen lijst bij de 

id:~vt~r}ciE~z1.~:en uitkomen. 
treft u verder onder meer de stukken voor de komende 

afdeling. 

REDACTIE; 
van Hoof, Tiny Dongelmans, 

Piket en Hans Pars 
hp 1 
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AGENDA! 

20.00 uur 

20.15 uur 

21.00 uur 

21.20 uur 

21.30 uur 

21.45 uur 

22.00 uur 

AANVANG 20.00 UUR 
ZAAL 

Opening van de ledenraad 
Vasts~ellen agerida. 
evt. Bespreklog 'vaP de b1~,onqe 
komen pest en m~aedelingen. 

Evaluatie aktiviteiten in het afgelopen 
verenigingsjaar. 

Goedkeuring- vaststelling van: 
Verslag vorige ledenraad 26 okt.1988 
Zie onze Fietsbel nr.1 -1989 
Jaarverslag en financieel verslag van 
het afgelopen ver. jaar. 

Begroting komend ver. jaar 

Verkiezing bestuur.Belangstellende 
kunnen zich bij rle voorzitster melden. 

Bespreking aktlviteitenplan komend 
ver. jaar. 

Rondvraag. 

Sluiting van de ledenraad. 
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Fietsersbond ENFB 
Afdeling DM Haag 

Postbus 1 1638 
2502 AP DEN Ho\AG 
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Ons afdelingsblad de "Fietsbel" heeft de laatste twee 
jaar noqal wat wijzigingen ondergaan. Zoekend naar de 
beste vormgeving. Wij denken die nu gevonden te hebben 
in het exemplaar die u nu leest. 
Met de rubriek "Roept u maar" Hebben wij een stap wil-
len zetten naar een directer kontakt tussen de aktieve 
leden en de andere ENFB-leden. Vele van u reageerde hierop. 
Wij gaan deze ruimte nu weer redactione~benutten. In de 
hoop dat u ons van uw flets wel en wee op de hoogte zal 
blijven houden, nu dan d.m.v. een brief of kaartje . 
Het afgelopen verenigingsjaar hebben wij drie nummers 
uit kunnen brengen. Met daarin aandacht voor de gemeente
politiek, ENFB-aktiviteiten, landelijk beleid.kunst, 
milieu etc. Getracht zal worden om in het komende ver.jaar 
vier nummers uit te brengen , zij het dan wat dunnere ex
emplaren . De redactie wordt gevormd door Joep van Hoof, 
Peter Piket, Tiny Dongelmans en Hans Pars als coordinator. 

OnverstCKJrbaar maar voor l1e gemeente hoorbaar heeft deze 
werkgroep zich, evenals voorgaande jaren weer op de diver
se gemeentelijke plannen gestort. Zie hiervoor de versla
gen in de vorige Fietsbellen . 
Tevens is er een brief naar de Burgemeester van Den Haag 
verzonden . Waarin wij de Burgemeester verzoeken erop toe 
te zien dat: De ENFB sneller op de hoogte wordt gesteld 
van plannen m.b . t. verkeerssituaties, wij de stukken van 
commissievergadering OVV eerder krijgen , de inwoners van 
Den Haag niet overspeeld worden met allerlei plannen en 
dat de tegensttvdige voorstellen uit deze plannen verdwij
nen, dat fietsvriendelijkheid uitgangspunt van de gemeente 
zich ook in concrete plannen uit.Kortom: verzocht om 
een beter democratisch fietsvriendelijk gemeentelijk uit
voerend beleid . In deze brief waren tevens voorbeelden 
vermeld van punten waarop het e . e.a . fout was gelopen. 
Nav . van dit schrijven hebben wij een gesprek gehad met 
de secretaris van de afd . Verkeer en Vervoer van de ge
meente, de Hr . C . Bontje. Al met al was dit gesprek pesi 
1: ief te noemen .Verschillende van onze klachten zouden 
opgelost worden , werkwijze á la Weimarstraat moesten voor
komen worden. Goede voornemens genoeg, waarvoor dan ook 
onze dank . Een gesprek met de Burgemeester en-of de, toch 
wel fietsvriendelijke wethouder van Verkeer en Vervoer, 
Hr. v. Vlaanderen zat er gezien de toen ontstane stadhuis 
strubbelingen niet meer in.Ook het komende jaar zullen 
gemeentelijk plannen weer op hun werkelijke fietsvriende
lijkheid doorgelicht worden . Het afgelopen jaar werd dit 
gedaan door onze verkeers - experts: Rik Zakee, Marga Zuurbier, 
en de twee Henken, resp . Ens en Scheffer 
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fietsbel 
secr. 
publ. 
acties 

Door een stijging van het aantal leden is de 
afdracht van de centrale ENFB veel hoger ge
weest dan voorzien. 
We hopen in het komende jaar zo'n f 4500,
aan afdracht binnen te krijgen. 
Ik heb een deel van de voorraad verkoopmate
rialen afgeschreven en het overige voor f 500,
op de balans gezet. Veel is onverkoopbaar ge
worden. 
Als we die afschrijving niet meerekenen zijn de 
uitgaven ongeveer f 6 0,- hoger geweest dan de 
inkomsten. De reden i~ de uitgave van verschei
dene dure Fietsbellen, waaronder recentelijk 
het Haags Milieu Manifest. In het vervolg moeten 
we .de uitgaven van . de Fietsbel in de hand zien 
te houden door eventueel dunnere .Fietsbellen 
uit te geven. 
Er is weinig ingekocht en ook vrij weinig 
verkocht. 
Met uitzondering van de Fietsbel kunnen we zo 
d oorgaan. 

BEGROTING 89-90 

UITGAVEN 

afdracht 
verk. mat. 
rente 
samen Biesiek 

INKOMSTEN 

4500,-
300,-
100,-
600,-

ink. mat 
abonn. 
diversen 
samen Biesiek 

3500,-
250,-
350,-
250,-
425,-
25,-

100,-
600,-

totaal 5500,- totaal 5500,-

Peter Piket 



HAAGS· MILIEU MANIFEST~ 

Een leidraad voor politieke partijen in Den Haag 

die een schone leefomgeving daadwerkelijk willen 

realiseren. 

Opgesteld door de navolgende Haagse milieu-orga-

nisaties: 

MILIEUDEFENSIE - afdeling Den Haag 
FIETSERSBOND ENFD - afdeling Den Haag 
HAAGSE WINDMOLEN VERENIGING 
I.V.N. 
K.N.V.V. 
VBV - afdeling Den Haag 
STICHTING DUINBEHOUD 
MILIEUGROEP LAAK 
MEDIA SOCIA 
BIESlEKLETTE 
BRUNDTLAND-PLATFORM DEN HAAG 
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Ememplaren van dit MANIFEST zijn 
gratis aan te vragen bij: 

MILIEUDEFENSIE 
Hans Schrijer 
Henri Duparcplantsoen 40 
2551 XV Den Haag 
Tel. 070-233947 

ENFB 
Hans Pars 
Voltastraat 22 
2517 RM Den Haag 
Tel. 070-630429 

Den Haag, augustus 1989 

Oplage: 2000 exemplaren 



H o o f d s t u k 1 INLEIDING 

De bel angste 11 i ng voor he't milieu is het laatste jaar enorm toegenomen . Dat i s 
laat, gezien de ernst van de aantasting van natuur en milieu. Er voltrekt zich 
immers een wereldwijde milieucrisis, die met geen enkele crisis uit de 
menselijke geschiedenis te vergelijken is. De reguleringsmechanismen, die de 
bestaanscondities van de mens waarborgen, zijn aangetast. Daarnaast zijn en 
worden ecosystemen vernietigd en raken grondstoffen uitgeput: grondstoffen , 
waar de natuur honderden miljoenen jaren over heeft gedaan om ze te vormen. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat uitstel van de noodzake lijke 
maatregelen de problemen veel groter en oplossingen in een later stadium 
onbetaalbaar of zelfs onmogelijk maakt (zie bijv. het rapport 
'Zorgen voor Morgen', RIVM). 
Het nu nemen van maatregelen is noodzakelijk. 
Helaas wordt nog te .weinig gedaan om het milieuprobleem echt aan te pakken. 

Dit is geen rooskleurig beeld. Toch is er volgens de Haagse milieubeweging nog 
enige hoop, omdat steeds meer mensen ervan doordrongen raken, dat de natuur 
onze bestaansgrond en ~ e basis voor onze economie is. Ook dringt het besef 
door, dat een andere wijze van denken nodig is. En dat ons weinig tijd res t. 
Aan dat besef heeft de milieubeweging een belangrijke bijdrage geleverd en zal 
dat ook in de toekomst blijven doen. 

Als gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties pleiten wij voor een duurzame 
ontwikkeling op elk bestuursniveau, zeker ook op het gemeentelijk niveau. 
Duurzame ontwikke l ing staat voor een totaal-visie, een ontwikkelings-concept 
dat alle sectoren van het gemeenteli j k beleid omvat. Het is een concept , dat 
de wortel van de huidige milieuproblematiek raakt, de oorzaken zichtbaar 
maakt. Strekking hiervan is, dat groei en het interen op de hulpbronnen van 
toekomstige generaties niet meer de basis kunnen zijn voor beleid: dat 
duurzaamheid deze basis dient te worden. 

Duurzame ontwikke l ing gaat uit van een ander economisch ~utsprincipe. Een 
nutsprincipe, dat vooruitloopt op een toekomstige economie, waarin milieu kos
ten zeer zwaar zu l len meetellen bij de kosten-baten analyses. Een nl'tsprincipe 
ook, dat een appè l doet aan ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en aan 
die van de politiek. 

Met dit millieu-manifest spreken wij als gezamenlijke Haagse natuur- en 
~ilieuorganisaties de Haagse politiek aan op zijn verantwoordelijkheid. Juist 
in deze tijd zijn niet alleen woorden, maar vooral daden belangrijk. Van 
daden, waaruit zo rg voor het milieu spreekt, hebben we de laatste jaren te 
weinig kunnen zien. 

Wij wijzen in dit manifest op knelpunten en problemen en dragen alternatieven 
aan. Daarbij schuwen we er niet voor om, waar nodig, reeds ontwikkelde 
gemeentelijke plannen ter discussie te stellen, zoals bijvoorbeeld de 
~oorgenomen aanleg van diverse autowegen. Er is vooral politieke wil en 
verbeelding nodig om creatieve oplossingen ·te vinden voor de problemen van 
~andaag. 
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We blijven ons openstellen voor overleg, consultatie en w~ar moge l ijk voor 
samenwerking. Samenwerking in het algemeen is nodig om het draagvlak te 
vergroten voor een beleid, gericht op een duurzame ontwikkeling van onze mooie 
stad achter de duinen, een stad die ook nog in de toekomst leefbaar zal moeten 
zijn. 

H o o f d s t u k 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 

ALGEMEEN 

De gemeenteraad, de ambtenarij en het College van de gemeente 's-Gravenhage 
zullen op zeer korte termijn belangrijke principiele en concrete .beslissingen 
moeten nemen. Kiezen voor een duurzame ontwikkeling heeft namelijk vele 
gevolgen. 

Zo zal er in onze cultuur weer plaats moeten zijn voor de natuur. Dat betekent 
dat de huidige roofbouw op de natuur moet worden gestopt en dient plaats te 
maken voor het herstel van evenwichtige verhoudingen tussen de belangen van de 
mens en van zijn natuurlijke leefomgeving. Wat de ruimtelijke ordening -als 
voor Den Haag cruciale beleidssector - betreft, mag bebouwing en de aanleg van 
allerlei andere voorzieningen niet meer ten koste gaan van de hoeveelheid 
groen en natuur in en om onze gemeente: Den Haag is ruimtelijk gezien vol! 
Bouw dient dan ook beperkt te worden tot herbebouwing. 

Het is onvermijdelijk, dat ook een beroep zal moeten worden gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid van de Haagse burger, bijvoorbeeld voor het milieuvrien
delijk inrichten en beheren van zijn woonomgeving. 

Het nut en de gevolgen voor het milieu in brede zin zullen de basis moeten 
vormen voor de te nemen beslissingen, de financieel-economische overwegingen 
daarmee naar het tweede plan verdringend. Bij een dergelijk beleid past echter 
wel een sobere overheid, die zuinig omspringt met geld. In de kringloop
economie, waar alle milieubeleid op gericht dient te zijn, is geld immers 
niet zaligmakend, maar een van de hulpbronnen. 



MAATREGELEN 

#Vooral daden en niet alleen woorden ZlJn van belang. Elk plan 
dat het stadhuis verlaat, zal daarom een concreet uitvoeringsplan 
moeten bevatten. 

# In plaats van het produceren van nota's en studies (met overigens 
veel papiergebruik als gevolg) zullen ambtenaren hun inspanning 
meer moeten verleggen naar de uitvoering van beleid. . 
In dit manifest worden diverse uitvoeringsmaatregelen genoemd, 
zoals buurtgebonden kringloopcentra/milieudepots, het energ ie
arm maken van woningen, het schoonhouden van straten, parken en 
plantsoenen, medezeggenschap organiseren over woningen, scholen 
en voorzieningen. 

H o o f d s t u k 3 WONEN EN BOUWEN 

ALGEMEEN 

Het op peil brengen en houden van het woningbestand, zeker in 
een stad waar de wachttijd voor het verkrijgen van een won ing 
rond de . 4 jaar schommelt, is voor een gemeentebestuur een 
voortdurende zorg. 
Volgens een recente gemeentelijke progn&se zal het aantal 
inwoners van Den Haag met vele tienduizenden teruglopen a ls niet 
een zeer groot aanta l nieuwe woningen wordt gerealiseerd. Nu 
doet de gemeente al jaren soortgelijke voorspellingen, maar ze 
blijken ook al jaren niet uit te komen. Meer neutrale prognoses 
(zoals de PRIMOS-prognose die in opdracht van het minister i e van 
VROM wordt gemaakt) laten eveneens zien dat met de huidige 
woningvoorraad de vraag aardig kan worden opgevangen. 
Wel is het zo , dat veel mensen een andere woning willen, maar 
gezien de mate van luxe, die de meeste Hagenaars kennen (veel 
mensen zouden zelfs graag kleiner wonen), moeten er meer 
overwogen oplossingen zijn, waarbij de Haagse groengebi eden 
worden gespaard. 
Een gemeente kan ook in het aanbieden van weenvoorz ien i ngen 
- zowel oudbouw als nieuwbouw- minimaliser ing van het ruim
tegebruik nastreven. 
Tevens heeft zij een taak in het stellen van eisen aan woningen 
(energiegebruik, milieuvriendelijke bouwmaterialen) en het 
toezicht op en onder~o~d van de wijdere woonomgeving (straten, 
plantsoenen). 

In het voorkomen van afvalophoping en milieubederf kan haar taak 
echter verder gaan dan de thans voorgeschreven werkzaamheden van 
de diensten der Gemeentereiniging en Groenvoorziening (natuur). 
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Door het verhogen van de sociale samenhang binnen buurten en net 
stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van buurtbewoners 
voor hun buurt kan een meer effectieve milieubewaking tot stand 
worden gebracht. Op de lange termijn werkt deze vorm van 
milieubeheer bovendien verrewe~ het beste. 

Dat de thans toenemende bedrijvigheid zich uit in een verhoogde 
bouwactiviteit, kan economisch gezien vreugdevol stemmen, maar 
betekent daarnaast een groter beslag op de .geringel nog beschik
bare ruimte. 

MAATREGELEN 

# De woningvraag kan worden teruggebracht door het bevorderen van 
het samenwonen, zoals middels 
- stimuleren kamerverhuur door subsidie voor aanpasssing van 
panden voor verhuur; 
- vergroten van de mogelijkheden voor woongemeenschappen; 
- binnen de VNG campagne voeren voor afschaffing van de 
voordeurdelersregeling. 

# Het energiegebruik van woningen kan zeer sterk worden gereduceerd 
door bij de bouw en verbouw van woningen de ecologische ener
giehuishouding als principieel uitgangspunt te ·nemen. Hiertoe 
dient de Bouwverordening en de taakstell~ng van de Welstandscom
missie te worden aangepast. ·oe behoefte aan 1 i cht 1 warm water I 

verwarming, fornuiswarmte of elektrische voeding voor apparaten 
dient zoveel mogelijk gedekt te worden door decentrale energieop
wekking uit zonnewarmte en windenergie. Bij de levering van 
energie uit wind aan het GEB dient een minimum teruglevertarief 
te worden toegepast van 16 cent per Kwh. 

# Er kan (nog) meer groen in de straten worden aangebracht.De van 
oorsprong natuurlijke begroeiing heeft hierbij de voorkeur 
(tevens goedkoper in onderhoud). 
Meer gemeentelijk groen kan in beheer van bewoners worden 
gegeven: plantsoenen bij woningen, parkjes bij bejaardenhuizen, 
volkstuincomplexen. Het gebruik van chemische onkruid
bestrijdingsmiddelen dient vermeden te worden. Onder geen beding 
mag gebouwd worden in plantsoenen of andere groengebieden. 

#Op het gebied van het afval bestaat de mogelijkheid van 
milieudepotsl waar allerlei soorten - gescheiden - afval kunnen 
worden ontvangen. 
Voor wat betreft afvalscheiding kunnen in nieuwbouw voorzieningen 
worden gestimuleerd (gescheiden stortkokers b.v.). 

# De betrokkenheid van bewoners bij hun buurt kan wordert vergroot 
door 
- het inrichten van b.v. plantsoenen in de zin van ontmoetings

plaats; 
- het stimuleren van de vestiging van buurtwinkels; 
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- herstel van het straatleven door toename van het aanta l 
woonerven; 

- vergroting van de ' greep van bewoners op hun eigen 
woonomstandigheden. 

# Voor wat betreft de bedrijfsvestiging kan worden gestreefd naar 
mi nimale belasting van de Haagse groengebieden en het milieu door 
een selectief beleid met betrekking tot de nieuwbouw/uitbreiding 
van bedrijven. Hierbij valt op de eerste plaats te denken aan: 

- Afstemmen van het bouwvergunningenbeleid ten aanzien van 
bedrijven op, het milieu-effect van deze bedrijven. 

- Verbod op het bouwen van bedrijven in of nabij groengebieden, 
met name 
a) Kijkduin, waar de bouw van een conferentie-oord wordt 

overwogen; 
b) Scheveningen, waar plannen bestaan voor een 4e haven. 

- Verbod op het bouwen van bedrijven in Den Haag-West (o.a. 
Kerketuinen) in verband met verkeersdrukte door de stad 
(werknemers, aan- en afvoer); betere terreinen zijn Binckhorst, 

het gebied van de Laakhavens en terreinen gelegen aan de 
invalswegen van Den Haag. 

- Vestiging van bedrijven dient zoveel mogelijk plaats te vinden 
in de nabijheid van knooppunten van het openbaar vervoer (NS
stations e.d.). 

- Ook het verschijnsel van het kleine bedrijf annex woning voor 
de ondernemer verdient een nieuwe stimulans. 

# Oude gebouwen behoeven niet vervangen te werden door nieuwbouw, 
indien zij nog redelijkerwijze voldoen aan hun functie. Waar dan 
toch besloten wordt tot de bouw van een nieuw onderkomen, 
terwijl het oude nog bruikbaar is, dient eerst zorgvuldig naar 
een nieuwe functie voor dit oude gebouw te worden gezocht, 
voordat loop wordt overwogen. 
Een voorbeeld hiervan is de kwestie van het nieuw te bouwen 
stadhuis. 



Hoofd s ·t uk ( WERKEN 

ALGEMEEN 

Vanouds heeft de industrie een groot aandeel in de milieuver
-ontreiniging vanwege de productie van vast, vloeibaar en 
gasvormi.g afval. Tegelijkertijd is er ook thans nog sprake van 
een onnodige verspilling van grondstoffen en energie in een 
groot aantal bedrijfssectoren. 

Uiteraard is er niet alleen in de industrie, maar tevens in de 
handel en dienstverlening nog het nodige te verbeteren in het 
bèlang van het milieubehoud. Gemeentelijke instellingen dienen in 
deze het voortouw te nemen, met name vanwege de mogelijkheden om 
op omvangrijke schaal nieuwe werkgelegenheid te scheppen. Een 
gemeentelijk apparaat dat op ecologische leest geschoeid wordt, 
kan in tien jaar tijd 3000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. 

MAATREGELEN 

In de sfeer van het werken kan de gemeente haar invloed laten 
gelden 
a) binnen het gemeente-apparaat zelf; 
b) in contacten met bedrijven, in de voorwaarden gesteld aan 
vestiging en bedrijfsvoering en in de ondersteuning van 
pogingen tot het voldoen aan die voorwaarden. 

Aan doelstellingen en maatregelen kan het onderstaande worden 
genoemd. 

# Het ereeren van de mogelijkheid voor bedrijven (fabrieken, 
kantoren) om een 'milieu-expertise' uit te laten voeren, dat wil 
zeggen een onderzoek naar de mogelijkheden om middels reor
ganisatie en renovatie een minder milieubelastende bedrijfsvoer
ing te effectueren. 

Aspecten, die hierin meespelen zijn: gebruikte bouwmaterialen, 
energiegebruik voor o. a. kracht , warmte en verlichting, energie
terugw inning, alternatieve energiebronnen, hergebruik van 
materialen, bewaking van het binnenmilieu en public relations & 
interne scholing. 
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>DOELSTELLI NG: minimalisering van de milieubelastende effecten 
van gemeentelijke instellingen en bedrijven met 

gemeente-deelname alsmede invulling van een 
voorbeeld- en trendsetter-functie voor het Haagse 
bedrijfsleven inzake milieubeleid. 

# Het laten uitvoeren van genoemde milieu-expertise bij 
instellingen en bedrijven binnen de gemeentelijke invloedssfeer 
en het verbinden van consequenties hieraan (reorganisatie, 
scholing e.d . ). 

# Verkrijgen van duidelijkheid omtrent de gebruikte onkruid
bestrijdingsmiddelen door de Dienst der Gemeentewerken en 

aanpassing hiervan naar de laatste biologische inzichten. 

# Voortzetting van de stimulering van decentrale energie-opwekking 
(o.a. uit warmte-kracht koppeling), van de ontwikkeling van 

alternatieve energiewinning en energiebesparing (GEB). 

# In de plannen voor de nieuw te bouwen Afvalverwerkingsinstallatie 
Zuidhelland-West dient de nadruk te worden gelegd op 

- scheiden van afvalstromen aan de bron en hergebruik (voorkomen 
van afvaJ, eventueel met toepassing van gedifferentieerde 
tarieven voor verschillende soorten afval; 

-minimalisering van de emissie van schadelijke gassen middels 
rookgasreiniging; 

- een verantwoorde bestemming van de sl~. 

Bovendien moet bij de vaststelling van de verbrandingscapaciteit 
gewaakt worden tegen overcapaciteit: hierdoor komt de gescheiden 
afvalverwerking in gevaar, omdat bij een gegeven ovencapaciteit 
een minimum-aanbod nodig is. Het verbrandingsvermogen mag in 
geen geval de 500.000 ton/jaar overstijgen. 

> DOELSTELLING: vergroten van de werkgelegenheid, verbeteren van 
gescheiden inzameling van afval. 

# Het opzetten van arbeidsvormende milieuprojecten, zoals wijk
milieudepots (zie WONEN). 

> DOELSTELLING: vergrote efficientie in stimulering van en 
controle op naleving van bestaande wetten en 

verordeningen met milieubeschermende werking. 

# Voortzetting van de huidige activiteiten ten behoeve van 

a) een Milieubeleidsplan resp. Milieu Uitvoeringsplan; 
b) een Hinderwet Uitvoeringsprogramma; 
c) inteqratie van controle krachtens Hinderwet, Wet Chemische 

Afvalstoffen annex Afvalstoffenwet en Lozingsverordening 
(in voorbereiding). 
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H o o f d s t u k 5 VERKEER & VERVOER 

ALGEMEEN 

Het gemotoriseerde verkeer levert een belangrijke bijdrage aan 
lucht- en bodemvervuiling, broeikas-effect en verspilling van 
grondstoffen. 
Het vormt de voornaamste bron van geluidsoverlast, ongelukken 
eisen jaarlijks talloze slachtoffers, speel- en verblijfsruimte 
gaan verloren en door wegenaanleg gaan de laatste stiltegebieden 
ten onder en ontstaat een dusdanige versnippering van de natuur, 
dat veel diersoorten er niet of nauwelijks kunnen leven. 
Om deze ontwikkelingen ten goede te keren zal verkeersbeleid 
moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten. 

- minder autogebruik; 
- autoverkeer bundelen, dat wil zeggen meer en grotere autovrije 

gebieden; 
- controle op de vastgestelde maximum snelheid en daar, waar 

nodig, verlagen van de maximum snelheid. 

Momenteel doen de diverse overheden ongeveer het tegenoverges
telde: ondanks alle mooie woorden is het verkeersbeleid nog 
steeds gericht op het vrij baan geven aan de auto. 
Het onlangs vastgestelde bereikbaarheidsplan voor de randstad 
houdt zelfs een uitbreiding van het wegennet in, zoals die nog 
nooit eerder is vertoond. 
Weliswaar worden ook de investeringen in het openbaar vervoer 
opgevoe1 d, maar dat zal geen enkele bijdrage leveren aan 
verlichting van de hierboven geschetste problemen , zolang geen 
drastische beperkingen aan het autoverkeer worden opgelegd. 

MAATREGELEN 

Het meest urgent zijn de volgende maatregelen. 

# Stimulering van het fietsgebruik: 

- fietspaden aanleggen, met name op plaatsen waar fietsers nu te 
weinig ruimte krijgen en aanleggen van een fietsroute-netwerk; 
meer oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers bij 
wegen, spoorwegen, kanalen en dergelijke; het verhogen van de 
veiligheid van fietsers met name op kruispunten. 

- kortere wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten; 
- meer bewaakte grote stallingen en sterke uitbreiding van het 

aantal onbewaakte kleinschalige stallingsvoorzieningen; 
.openingstijden van de bewaakte stallingen bij NS-stations 

dienen te worden afgestemd op de dienstregeling van het 
openbaar vervoer (openings- en sluitingstijd). 
- ~oorschrijven van fietsgebruik voor bepaalde afdelingen van de 

gemeente-politie en voor ambtenaren, die werkzaam zijn in 
natuurgebieden. 
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# Verbetering van het openbaar vervoer: 

-verhoging van de frequentie en de kwaliteit (d.i. snelheid, 
punctualiteit in vertrektijden e.d.) 

- meer rechtstreekse verbindingen van het openbaar vervoer 
tussen buitenwijken en randgemeenten onderling; 

-openbaar vervoer in de nachtelijke uren uitbreiden; 
stimuleren van minder vervuilend en geluidsarmer openbaar 
vervoer (aankoopbeleid HTM). 

- verlagen, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, van de stedelijk vervoer-tarieven; 

- oprichten van een Centrale Taxi & Milieu. De bij deze centrale 
aangesloten taxi-ondernemers moeten gebruik maken van kleine 
auto's met ielatief schone motoren (bij voorkeur gas), met laag 
energieverbruik. De taxi's van deze centrale proberen per rit 
het maximale aantal passagiers te vervoeren (meer 
bestemmingen). Daarnaast exploiteert Taxi & Milieu 
personenbusjes tegen een zodanig tarief, dat groepsvervoer 
daarmee aantrekkelijk wordt. 

Beperking van het autoverkeer: 

- geen uitbreiding van het wegennet; 
- geen nieuwe parkeervoorzieningen; 
- afsluiten van natuurgebieden voor gemotoriseerd verkeer; 
- vermindering van het aantal doorgaande routes voor auto's · door 

woongebieden; 
- meer controle op rijsnelheid en fout parkeren; 
- parkeertarieven voor binnenstadbezoekers; 
- het in stappen autovrij maken van de binnenstad; 
- propageren en aantrekkelijk maken van gecombineerd vervoer, 
waarbij te denken valt aan bedrijfsbusdiensten en een 
gemeentelijk autopooling-plan. Afschaffing van individuele 
auto-reiskosten ing. 
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H o o f d s t u k 6 VRIJE TIJD 

ALGEMEEN 

In de toekomst mag worden verwacht, dat de hoeveelheid vrije 
tijd ten opzichte van thans zal toenemen, evenals het aantal 
mogelijkheden om deze vrije tijd dicht bij huis in te vullen. 
Vrijetijdsbesteding kan de vorm krijgen van. 

- vrijwilligerswerk, verenigingswerk, medezeggenschaps-
activiteiten; 

- bezoek aan culturele evenementen en voorzieningen; 
- sport en ontspanning; 
- gebruik van recreatieve voorzieningen: natuur, speeltuinen, 

kampeerterreinen( Madurodam e.d. 

Voor al deze voorzieningen en activiteiten geldt, dat: 

- ze goed bereikbaar moeten zijn te voet, op de fiets en met het 
openbaar vervoer; 
ze milieuvriendelijk gebouwd en aangelegd zijn; 

- de gebouwen en terreinen efficient worden gebruikt; 
de activiteiten milieuvriendelijk zijn; 

-/ afval goed wordt verzameld. 

MAATREGELEN 

# Efficienter gebruik van voorzieningen door meer verenigingen of 
organisaties gebruik te laten maken van dezelfde faciliteiten 
(hallen, vergaderruimtes, velden. e.d.). 

#Milieu-onvriendelijke activiteiten worden geweerd, bijvoorbeeld 
de Veronica strandraces en andere auto- of motorcrosses alsmede 
vliegshows aan de Scheveningse kust. 

# Vooral bij grote evenementen, bijvoorbeeld op het Malieveld , in 
het luiderpark en Scheveningen, op het Voorhout en in 
dagrecreatieterreinen dienen voldoende afvalbakken aanwezig te 
zijn. . 

Bij vergunningverlening ~an het organiserend comite van een 
evenement dient worden overeengekomen hoe en door wie wordt 
opgeruimd._ 

# Recreatievoorzieningen zo aanleggen, dat de verplaatsings
afstanden minimaal zijn en geen natuurgebieden schaden. Dit 
betekent o.a. voorzieningen per wijk aanleggen. 

# Het instellen van een verbod op de exploitatie van de strandbus 
Katwijk - Den Haag. 
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H o o f d s t u k 7 NATUUR 

D~ laatste resten n~tuur in onze regio staan onder sterke druk. 
De belangrijkste bedreigingen zijn: 

- verdwijnen van hele leefgemeenschappen door de aanleg van 
wegen, woonwijken, bedrijfsterreinen en dergelijke; 
- een onnatuurlijke toevloed van stoffen die als mest werken 
(vooral stikstofoxiden, afkomstig van verkeer en fosfaten, die 
met rivierwater in de duinen worden geleid) wat tot een 
verstikkende groei van onder andere grassen en brandnetels 
leidt; 
- een buitensporig hoge en nog steeds toenemende recreatiedruk. 

Het beleid zal gericht moeten zijn op het terugdringen van deze 
bedreigingen. Extra aandacht vraagt het behoud van karakteris
tieke open landschappen als weilanden en zeeduinen, de biotopen 
die het sterkst onder druk staan. 
Het planten van een bos in een weidegebied is dan ook geenszins 
het ereeren van een nieuw stuk natuur. 
Tenslotte mag worden opgemerkt, dat de jacht - ook uit beheer
soogpunt - onder kritiek staat. 

MAATREGELEN 

# Recreatief ontlasten van de vallei Meijendel middels infra
structurele maatregelen (parkeerplaatsen bij de boerderij 
opheffen, alsmede de niet-duingebonden recreatie zoals de 
s~rin tuin en de boerderij/pannenkoekhuis; 
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# Het ligt in de bedoeling in de toekomst het hele Zuidholiandse 
duingebied onder te brengen bij de Natuurbeschermingswet. Hierop 
vooruitlopend moet worden afgezien van elke verdere aantasting 
van het duin door bebouwing, vergroting van de waterwinning of 
toename van de recreatieve druk. Eveneens dienen weidegebieden en 
parken te worden gevrijwaard van verdere bebouwing en ontsluiting 
en te worden afgesloten voor autoverkeer. 

# Geen uitbreiding van de waterwinning in de duinen. Vervanging 
van oppervlakte-infiltratie door diepe infiltratie met grondiger 
voorzuivering van het geinfiltreerde water (o.a. verwijderen van 
fosfaten) en verplaatsing van waterwingebied naar niet-duin
gebied. Her stel van oorspronkelijke voedselarme duinmilieus. 

# Zo natuu r lijk mogelijk beheer: dode bomen niet verwijderen, 
begrazing door runderen, paarden en hertachtigen. 

# Een verbod instellen op jacht als vrijetijdsbesteding en 
vermaak; jacht als beheersmaatregel dient zo veel mogelijk te 
worden vermeden; indien nodig, dan in overleg met deskundige 
natuurorganisaties en -instituten. 

# Door renovatie zorgen, dat het Haags groen meer een geheel 
vormt; bevqrderen van een natuurlijker begroeiing en een minimale 

verstoring, zodat het dierenleven zich zoveel mogelijk kan 
ontplooien en vernieuwen. 

# Beschermen van vogeltrekroutes: niet a!nleggen van de Verlengde 
Landscheidingsweg (ook geen woningen op de groenstrook) en 
aanleggen van een duinstrook voor de boulevard. Ten behoeve van 
steltloper s en sterns stukjes strand aan weerszijden van de haven 
en enkele strekdammen afsluiten voor publiek. 

#Verbreding van de duinvoet en deze vrijhouden van publiek om 
afslag tegen te gaan en zoutminnende planten een kans te geven . 

# Sluiting van de vuilstortplaats in het Westduinpark en 
vermindering van het aantal paden. 

# Voldoende toezicht door bos- · en parkwachters 1 onder andere op 
loslopende honden. Voor nieuwe taken (o.a. in stadsvernieuwings~ 
gebieden) moet extra personeel worden aangesteld. 

# Madurodam op de huidige plaats laten liggen en niet uitbreiden. 

# Behoud van geschikte broedgelegenheden voor vogels en 
vleermuizen, zoals oude kerkzolders. In nieuwbouw het opnemen van 
geschikte nestgelegenheid voor onder andere gierzwaluwen 
verplicht stellen. 

# Geen nieuwbouw in de natuurterreinen. 
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H o o f d s t u k 8 VOORLICHTING, EDUCATIE EN ONDERWIJS 

ALGEMEEN 

Wanneer we een samenleving willen, die zich organiseert binnen 
ecologische randvoorwaarden, dan hebben ·we het op de eerste 
plaats over een duurzame economische ontwikkeling. De omschakel
ing van de huidige destructieve groei-economie naar een duurzame 
economie is een radikaal/revolutionair proces, want zal diep 
ingrijpen in wat als de verworvenheid van de moderne ~amenleving 
wordt gezien. Dat betekent zowel een andere manier van produceren 
als van consumeren. We moeten immers toe naar een leefstijl die 
veel minder consumptief is. 
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Die omschakeling lukt niet als mensen niet meewerken, roiet 
bereid zijn hun leefstijl te veranderen en verworvenheden op te 
geven. Dat komt ook omdat velen daar nog niet echt de noodzaak 
van inzien of niet weten hoe, waarop ze moeten letten en wat de 
alternatieven zijn. 
Maar wat ook belangrijk is, is het gegeven dat de politiek 
steeds meer afhankelijk is geworden van belangengroepen onder de 
kiezers. Men durft geen impopulaire maatregelen te nemen, als 
daarvoor niet voldoende draagvlak onder de kiezers aanwezig is . 
Daarom is de vergroting van het draagvlak voor ingrijpende 
maatregelen en bewustwording van de mensen een absolute beleids
prioriteit. Daarbij gaat het om het propageren van een andere 
leefstijl vanuit een positieve benaderingswijze. Door mensen te 
laten zien wat ze allemaal terugkrijgen, zowel materieel als 
immaterieel. Door te laten zien dat als je wilt, iedereen een 
bijdrage kan leveren. 

Opvallend is, dat velen binnen en buiten de politiek het belang 
van goede voorlichting en educatie onderkennen, maar dat het in 
de praktijk bijna zonder uitzondering een sluitpost op de 
begroting is. Goede voorlichting en educatie vereisen veel 
deskundigheid en goede publiciteit, dus een behoorlijk budget. 

MAATREGELEN 

Bij voorlichting en bewustwording speelt geloofwaardigheid van 
degene, die de informatie geeft en de boodschap uitdraagt een 
belangrijke rol. 

# Dit betekent voor een gemeentelijk beleid op de eerste plaats 
dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven (zie WERKEN) 
en ook zelf de nodige voorlichting moet geven aan het brede 
publiek en bedrijven. 

Bijvoorbeeld door middel van: 

- Elk jaar verantwoording van het beleid (voor de afzonderlijke 
sectoren) afleggen in een milieuverslag dat goed leesbaar is. 

- Een flink budget voor reclamecampagnes, waardoor deze 
professioneel aangepakt k~nnen worden. 

- Het uitgeven van een boekje met belangrijke milieutips voor 
Hagenaars (het Duizend Dingen Boekje') in meerdere talen. 

- Milieupri jzen instellen voor bedrijven, instellingen en 
personen die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben. 
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- Het opzetten van een stedelijk milieucentrum met permanente 
tentoonstellingen rond zaken als : energie, water, landbouw, 
industrie, wonen, recreatie en vooral ook de internationale 
dimensie. 

- .Regelmatig uitgeven van een milieuwijzer voor het gemeente
personeel met daarin oproepen en tips voor milieuvriendelijk 
gedrag. 

-Het opzetten van kursussen voor het eigen personeel. 

- Samen met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel het opzetten 
van kursussen voor Haagse bedrijven. · 

# Binnen het onderwijs zou veel meer struktureel aandacht voor 
milieu moeten komen. De gemeente kan dit bevorderen door: 

- De gemeentescholen daartoe te verplichten, maar dan meteen 
goed lesmateriaal aan te bieden en de begeleiding uit te 
breiden; een dergelijk, maar vrijblijvend aanbod kan uiteraard 
ook aan niet-gemeentescholen worden gedaan. 

-Betere samenwerking tussen de gemeentelijke dienst voor 
milieu-educatie, het ~aags Centrum voor Onderwijsbegeleid i ng , 
het Onderwijs Voorrangsbeleid, het Museon en een nog op te 
richten milieu-informatiecentrum (zie onder). 

- El k jaar met voornoemde organisaties een informatiedag voor 
het onderwijs te organiseren. 

- Bijscholingskursussen te organiseren voor leerkrachten. 

- Een aparte scholenprijs in te stellen. 

# De gemeente zou veel meer het partikulier initiatief moeten 
steunen, dat al jaren bezîg is met voorlichtende en bewustmakende 
aktiviteiten. Dat kan door: 

- Subsidies toe te kennen voor hun aktiviteiten. 

- Een initiatief voor een milieu-informatiecentrum te steunen, 
dat dezelfde functie zou hebben op milieugebied als het Derde 
wereld Centrum op haar gebied heeft. Zo'n centrum zou de 

·aangesloten groepen, die rond het milieu aan de weg timmeren, 
ondersteunen en daarbij allerlei organisaties stimuleren om 
meer aandacht te besteden aan het milieuvraagstuk. 
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WINST EN VERLIESREKENING 

fietsbel 
secr. 
publ. 
acties 
ink.mat. 
abonn. 
diversen 
afschr. voorr. 

totaal 

afdracht 
verk.mat. 
fietsbel 
rente 
diversen 
saldo tekort 

87-88 

3273,76 
586,35 

479,80 
700,84 
387,70 

5428,45 

87-88 

3722,95 
875,95 

77,50 

752,50 

5428,45 

giro 
voorraad 
kas 

UITGAVEN 
begr. 88-89 

3200,-
250,-

500,-
420,-
100,-

4370,-

INKOMSTEN 
begr. 88-89 

3900,-
500,-

70,-

4370,-

RESERVES 

2630,83 
500,-
301,55 

3432,38 

88-89 

4423,49 
219,40 
399,10 
210,36 
93,65 
25,-
72,90 

1321,14 

6765,04 

88-89 

4211,90 
315,95 
122,50 
110,31 

19,50 
2004,38 

6765,04 

Er zijn geen onbetaalde rek.:..'"1i.ngen. De inkomsten van het 
Voorhoutfestival bij de kas zij •. 'log niet meegerekend. 
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'·Haags Milieumanifest 
· rctept .op tot daden~~~~ 

DEN;tiAAG - De zorg voor bet mlUeu moet op ge~~J~~Jk 
nlveau4e v~rantwoordelljkbeld sljn van bet Haagse bestuur In 
totall""' ~D1-Dlet van flén bepaalde wethouder. Dat vinden eU 

, or~fey&leei-dle de polltleke partijen In de gemeenteraad giste· 
ren bet,.... MUleumanUest' hebben aangeboden. 
, . De .. .bedoellng la dat bet ma· ecologische leest geschoeid 
nifest mede als leldraad · die· wordt, in tien jaar tijd 3.000 

·. nen kan bij het opatellen van nieuwe · .arbeidsplaatsen kan 
de VerkJeslngsprogramma's Opleveren." Die plaatsen ZOU· 
van de polltleke partijen. ·den onder meer te vinden zijn 

(Daden· 
L De elf organisaties, variö· 
irend van ._de F.letaerabond 
,EMFB ên de Vereniging Be· 
I aclaermiug Voetgangera tot de 
1 Koninklijke Nederlandse Na· 
tuurhistorische Vereniging en 

' de Stichting Dulnbehoud, vin· 
den dat het niet bij goede voor· 
nem~moat blijven. "Van óa· 
den, waaruit zorg voor het mi· 

,. lleu ·çreekt, hebben we de 
' laatste jaren weinig kunnen 
zien." 

Het meest opmerkelijke r,unt 
, uit het m&nlfelt .luidt dat 'een 
\gemeentelijk apparaat dat op 

door een intenslevere zorg 
'voor natuurgebleden (duin en 
boa) en groen in de stad, uit· 

, breiding van het openba!u' ver· 
voer, het treffen van meer 
voorzieningen voor fletsers en 
een-intenslevere schelding van. 
afval vóór de verwerking. 

Defensief 
Veei punten ult het manifest 

zijn trouwens defensief gefor· 
muleerd, een groot aantal ln 
Den Haag op stapel staande 
ontwikkelingen zou geen door· 
gfUlg moeten vinden in het be· 
lang van het milieu. Zo zou 
geen nieuwbouw op vrije loka· 
ties in Den Haag· moeten 

1 plaatsvinden (slechts herbe· 
bouwlng la aanvaardbaar); zou 

I in Kijkduin geen conferentie· 
oord gevestigd moeten worden; 

. zou in Scheveningen· geen vier· 
de haven moeten worden aan· 
gelegd; zou Madurodam niet 
moeten uitbreiden en zou de 
Verlengde· Landacheldingsweg 
niet moeten worden aangelegd 
(vanwege de bescherming van 
vogeltrekroutes). 

Mmeu-taxi 
Bijzonder la het voorstel een 

tulcentrale te stichten die mi· 
lielivnendelljk is, doordat 
slechts gereden wordt met au· 
to's ,met relatief schone moto· 
ren en geprobeerd wordt per 
rlt het mulmale aantal pas8&· 
giers te vervoeren. 
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Deze werkg~ heeft haar eerste jaar veel crienterend 
werk verrlcht . ln het voor1aar is er een enquete gehouden 
onder de. wat ouderen fietsliefhebbers. Daartoe zijn enquet.
formulieren verzonden naar alle wijk~en dienstencentra. 
De reacties van de wiikcentra waren bijzonder POSitief 
Men had spontaan de formulieren mee naar huis gena.en . 
Het aantal van de uiteindelijk aan ons terugqezonden for
mulieren viel wat tegen.Desalnietemin is uit de reacties 
duidelijk naar voren gekomen dat men_nog graag zou willen 
fietsen maar het haast niet meer durft. wanweQe het gevaar
lijke verkeersgedrag van met name brommers en automobilis 
ten.gezien deze reacties leek het ons nuttig om wijkavonden 
te organiseren met thema's als verkeersgedrag en veilig 
heid . Tevens met de bedoeling de ENFB-doelstelling en naams 
bekendheid verder uit te breiden . aktieve leden te werven. 
diverse onderzoeken te doen. Wij zijn uitgenod.lgd door 
de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente om mee te 
werken aan soort gelijke bijeenkomsten in samenwerkking 
met VVN en de VerkeersPOlitie . Dit aanbod hebben wij graag 
aangenomen. De Hr . Bommezijn van de Verkeerspolitie was 
zo vriendelijk om ons materiaal onder de bezoekers van 
deze ouderen-bijeenkomsten te verspreiden . op de woensdag 
achtende of middagen waarop wij niet van de partij konden 
zijn . 

De belangstelling voor de stand op Parkpop viel wat tegen . 
Daarentegen was de stand op het Voorhout - festival (Binnen
hof) erg goed.Op beide stands hebben wij gebruik kunnen 
maken van het . door de afdeling EINDHOVEN gemaakte ENFB
spandoek . Waardoor wij beter herkenbaar waren . 
Over de door ons georganiseerde ftetstochten op elke 
laatste zondag van de maand. doen wij uitgebreid verslag 
in het volgende . Kerstnummer . van de Fietsbel . 

~ea . kwam tot stand door de inzet van : Me i nsje de Paauw . 
Peter Piket en Tiny Dongelmans . En van onze standwerkers : 
John Ldmet en Alfons Mantel . 

Ledenadministratie . 
Mede dank zij de inzet van Jos van den Be~gh. die wel 
verslaaft lijkt te zijn aan het verspreiden van leden 
wervingskaartje. is het ledental van de afdeling Den Haag 
stijgende . ook landelijk gezien is er een stijgende tendens 
Het lande l ijk bestuur is voornemens de contributie- afdracht 
naar de a f delingen te verhogen . Dit is ook wel nodig 
omdat wij st.eeds weer ons enthousiasme afgeremd zien. 
omdat de f inanciele middelen om de plannen een beetje 
behoorlij k uit te voeren vaak ontbreken. 

WerkgrpeJ?~n _ _rançtqe~eeQt~.Q-~P .. W.§t~ë;tnçl _._ _ ____ _ . 
De Voorbur gse werkgroep is he Laas niet meer act i~'!f . 
Wii zijn op zoek naar aktievelingen die in een werkgroep 
de fietse r sbelangen van deze qebieden qaan behartigen. 



r 
Een ONGELUK is mensenwerk ... 

~ Het VOORKOMEN ook! ...... 
Haag · ~ .... se oud -~ ··--- eren itz 1z 

et~erk s eer 

~ DATUM EN PLAATS VAN TENTOON-
STELLING EN VOORLICHTING OUDEREN s EN VERKEERSVEILIGHEID 

VERZORGINGS- TENTOON- VOORLICHTING 

== 
TEHUIS STELLING 

Wenckebach 163 28 okt- 2 nov 1 nov 14.00 uur 

~ Noordpolderkade 163 
2516 JD Den Haag 

Moerwijk 4nov- 9 nov 8 nov 14.00 uur 

.~ Twickelstraat 120 
2531 RB Den Haag 

Rivierenbuurt 11 nov - 16 nov 15 nov 10.00 uur ::: 
Chr. Plantijnstraat 3 

~ 2515 TZ Den Haag 

Zuiderpark 18 nov- 23 nov 30 nov 14.00 uur = Harderwijkstraat 35 
2573 ZB Den Haag 

Transvaal 25 nov - 30 nov 29 nov 10.00 uur ~ ~a talstraat 10 
572 AZ Den Haag 

~ Duinhage 6 jan- 11 jan 10 jan 14.00 uur 
De Sav. Lobmanlaan 120 Q.) 
2566 AW Den Haag 

~ Jonker Frans 13 jan- 18 jan 17 jan 14.00 uur 
Newtonplein 100 
2562 LC Den Haag 





BIESlEKLETTE : }.#. '~ ,.,;. .':..1. ~ 
Een begrip voor Fietsend Den Haag en binnenkort ook in 
en Rijswijk. 
Een plezierige gedachte. 
Een plezierig0. (gezonde) groei. 
En plezierige stallingprijzen ! 

B.v. het gehele jaar onbeperkt stallen in alle stallingen 
van BIESIEKLElTE (en dat zijn er inmiddels nog al wat) 
voor f. 65,00. 
Of een stallingkaart voor 12 x stallen ---~----

;· 
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.: ~1!:-' ·' I ;..;- , 
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Legio mogelijkheden bij BIESIEKLElTÉ, de vriendelijk bewaakte __ t;j · ·-..;::,.'{{;'. . 
stallingen met de bekende blauw/witte buri::len. ~ : ,i)-

~.) 

Coördinator Dick Breetveld gaat zich m~t behulp van vrijwilligers weer 
volledig inzetten voor nieuwe stallingen die worden geplaatst; 

* aan het Koningin Julianaplein in Voor.ourg, 
In de Boogaard in Rijswijk en VC'O ' V~> i ei, als klap op de 
(fiets)vuurpijl aan de markt in de Herman Costerstraat in Den 
Haag 2 Biesieklettes ! ! 

Een behoorlijke klus. Vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom ! 
(werken met behoud van uitkering en onkostenvergoeding) . 

BIESlEKLETTE gaat nauwer samenwerken met de E.N.F.B. 
Een succesvolle 2-wieler familie, die samen zeker van fietsen weten ! 

Een eigen· BIESIEKLElTE kantoor wordt binnen afzienbare tijd geves
tigd in een nostalgisch pandje aan de 

Prins Hendrikstraat 181 
2518 HP Den Haag 
Tel.: 070-63 73 89 

. Op deze feestelijke gebeurtenis komen wij zeker nog terug I! 

Het huidige adres is: Stationsweg 76 
2515 BP Den Haag 
Tel.: 070 - 80 86 01 

-


