


Redaktioneel 
Ve. vaka.n.tJ..e. zal vooJt de. me.e..óte.n. van. u. eJt on.
de.tthan.d we.t op zilie.n.. Na zo'n. on.de.ttbJte.kJ..n.g 
van. het JtJ..tme. van. a.Ue.dag bJte.e.kt dan. de. tij d 
aan. wa.run. bJ..j vete. ove.tthe.de.n. e.n. ve.tte.Yl.Á..gÁ..n.
ge.n. de. balan..6 van. het aüge.to pe.n. be..6tu.u.Jt.6-
ja.a.Jt woJtdt opgemaakt e.n. de. bake.Y1..6 vooJt de. 
volg e.n.de. peltÁ..od e. van. twa.aln maan.d e.n. woJtdt 
u.J..tg e.zet . 

rwcU..gd. WJ..j .6poJte.n. u. hle.ttbJ..j n.og e.e.Yl..6 e.x;tJta 
aan. dit e.ve.n.eme.nt bJ..j te. won.e.n.. Nad e.tte. 
g ~9. e.v e.Yl..6 omtJte.nt de.z e. bJ..j e.e.n.lwm.6t ( plaat-6 
~Jd , age.n.da, e. .d. ) vJ..n.dt u. e.tde.Jt.6 J..n. dJ..t 
n.u.mmeJt , e.ve.n.al-6 de. vooJt de. z e. ve.ttgadeltÁ..n.g 
be.n.odJ..gd e. .6tu.kke.n. . 

Hoe.we.t dit bJ..j de. aóde.Un.g Ve.n. Haag van. de. 
ENFB u.ile.ttaa.Jtd Yl.Á..et zo on nJ..c.J..e.e.t zal g e.be.u.Jte.n. 
al.6 on.lan.g.6 op het BJ..n.n.e.n.hon het ge.va.l WCL6, 
zal oo k het be..ótu.u.Jt van. de.ze. cl.u.b bJ..n.n.e.n.koJtt 
Jte.ke.Mn.g e.n. veJtan.two oJtdJ..n.g aûle.gge.n. oveJt zJ..jn. 
do e.n. e.n. late.n. J..n. het aûg e.to pe.n. jaa.Jt e.n. zJ..j n. 
plan.n.e.n. vooJt het volg e.n.de. be.ke.n.d make.n.. Vo oJt 
de. v eJtgadeltÁ..n.g wa.a.Jto p dJ..t allemaal gaat 
plaa.t.óg!LÁ..jpe.n., be.nt u. a.Ue.n. van. ha.Jtte. u.ilge.-

Ve.ttdeJt WOJtdt u. rue.ttbJ.. j atie.n.t gemaakt op 
de. J..n. de.ze. FJ..e.t.óbe.t aûge.dJtu.kte. UmeltÁ..c.k , 
WaaJLÁ..n. Jan. VJtJ..e.te;t;teJt zJ.. j n. b e..6 pJ..e.g e.Un.g e.n. 
omtJte.nt de. Haag .6 e. ve.ttke.e.Jt.6.6Á..tu.atÁ..e. aan. 
de. we.tte.td p!LÁ..j.6ge.e.ût. Na le.zJ..n.g zult u. 
het met OY1..6 e.e.Yl..6 zJ.. jn. dat M Vt .6 pJtake. Á..-6 
van. «!.e.n. opme.ttke.Ujk de.bu.u.t . 

UJ..te.ttaa.Jtd ook dit ke.eJt de. vMte. Jtu.bJtJ..e.
ke.n.. 

Ve. Redaktie.. 

2.Verslag l7oktober 1984 
Afgemeld: Rob van Putten, Henk 
Ens, Pieter Duinker, Hans van 
Oel. 
Aanwezig: Martin van den Berg, 
Bernard Weerdmeester, Alphons 
Mantel, Jac Wolters, John 
Lamet, Dr.L.J. Elferink, Wout 
Blommers, Jan Goutier, Ita 
Luten, Jos Leechburch Auwers, 
Bettie van Alkemade, Jenny · 
Schoemaker, Rik Zakee, Jan 
Willem van de Velde. 

Door omstandigheden gaat de 
film niet door. Ook het ver~ 
slag van de vorige vergadering 
komt niet aan de orde. 
Het ledental is niet geheel 
duidelijk maar landelijk is 
weer enige stijging waargeno
men. Door wijzigingen in de 
ledenadministratie kunnen we 
wel eens wat leden kwijtraken. 
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De werkgroep publiciteit 
functioneert pas sedert april. 
Publiciteitsaktiviteiten van 
voor het oprichten van de 
werkgroep ontbreken in het 
jaarverslag. Effecten van pu
bliciteit op financiën zijn 
moeilijk aan te geven. 

De teneur van de politieke 
aktiviteiten wordt wat te pes
simistisch gevonden. 

Bernard deelt mee dat hij 
in de landelijke werkgroep 
ledenwerving zit. Jac geeft 
enige toelichting op zj;n 

aktiviteiten voor het lande
lijk bestuur. Wie meer wil 
weten over landelijke aktivi
teiten wordt geadviseerd zich 
t e abonneren op de ketting 
(even bellen naar Woerden) . 

Over het verslag van de 
· werkgroep Voorburg zijn geen 
opmerkingen. 

Afgezien van de Griekse "Y" 
is iedereen te spreken over' de 
Fietsbel. De redaktie houdt 
zich aanbevolen voor illustra-

De daling van de xosten van 
de fietsbel wordt veroorzaakt 
door daling van de papierprijs, 
afnemend ledental, afstoten 
Zoetermeer en minder pagina's 
door verkleinen. 

De begroting van vorig jaar 
blijkt niet de definitieve ver
sie zoals die op de jaarvergade
ring is vastgesteld. 

Verkoop van materiaal is wel· 

toegenomen doordat we op meer 
manifestaties hebben gestaan. 
Landelijk is er een tekort. Er 
kan mogelijk geen afdelingsbege
leider worden betaald. Dit vin
den wij echter belangrijk ge
noeg om met een lagere afdracht 
genoegen te nemen. Een eenmalige 
bijdrage voor het tienjarig be- · 
staan kan mogelijk uit de post 
diversen betaald worden. 

Verkoop wordt begroot op 1300, 
Rente 100, Diversen 400 (uitga~ 
ven), Fietsbel 2600. Rente om
hoog door openen renterekening. 

De vergadering gaat akkoord 
met de bestuursverkiezing. De 
ledenraadsafvaardiging wordt: 
Henk Ens, Alphons Mantel, Ber
nard Weerdmeeste r; Rik Zakee, 
Ita Luten i s reserve. 

De stallingsproblematiek 
wordt besproken op de werkgroep
vergadering van 22 oktober. Edu
katieve bezigheden worden voor 
ons als akt i viteit niet zo zin
vol geacht. Kontakten met ambte
naren weinig zinvol omdat door 
politici geen mogelijkheden 
worden geboden. Samenwerking met 
andere groepen wordt heel belang
rijk geacht, maar niet permanent. 
Jan Willem van de Velde stelt 
meer kontakten met scholen voor 
(lagere, middelbare, hogere be
roepsopleiding) • 



Ledenvergadering 
!.Agenda 
1. Opening, mededelingen 
2. Notulen Jaarvergadering 17 oktober 1984 
3. Jaarversiag '84-'85 
4. Financieel overzicht & begroting '85-'86 
5. Pauze 
6. Plannen voor het komend Jaar 
7. Verkiezing bestuur en ledenraadsafvaardiging 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Toelichting 
De verslagen treft u aan in deze Fietsbel 
ad 6. Plannen voor het komend jaar zullen ter vergadering nog 

wat uitgewerkt en besproken worden wat betreft: 
Viering van het 10-jarig jubileum. Behalve iets feeste
liJks willen we er ook een aktie aan vastkoppelen, plus 
iets doen i.v.m. de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

- Het instellen van een werkgroep 10-jarig jubileum. Even
tuele liefhebbers kunnen zich melden bij Jenny Schoemaker. 
De eerste vergadering is op maandag 28 oktober. 
Steeds nijpender (landelijk) begrotingstekort. Het lande
lijk bestuur heeft tegen die tijd voorstellen gedaan, 
zoals 1 VVF minder , of personeel ontslaan. Wat vinden de 
leden van deze voorstellen? 

·3.Jaarverslag 
Inleiding 

We staan op de grens van het 
10-jarig bestaan van de ENFB. 
~el iets om even bij stil te 
staan. Vanuit Den Haag kwam 
ruim tien jaar geleden, mid
dels de werkgroep 'Dooievaar', 
~~n van de impulsen om een 
landelijke fietsersbond op 
te zetten. 

De afdeling Den Haag is nog 
steeds ~~n van de grootste in 
het land, hoe~el ook bij ons 
het ledental natuurlijk wat ge
daald is. We mogen best wel 
trots zijn over wat we die 
tien jaar bereikt hebben. Het 
is tenslotte niet niks: er is 
een grote omwenteling gekomen 
in het denken over verkeer. In 
Den Haag zijn heel wat fiets
voorzieningen aangelegd. 

Denk bijvoorbeeld eens aan 
de Hofvijvergarage; mede dank
zij onze protesten gaat die zo 
goed als zeker niet door. Er 
zijn nog genoeg ontwikkelingen 
die ons zorgen baren en die we 
goed in de gaten moeten houden, 
zoals de Mariahoeveweg, het niet 

aanleggen van fietspaden op 
de Vaillantlaan, parkeergarage 
Malieveld, de Kustlokatie, de 
Verlengde Landscheidingsweg, 
om maar wat te noemen. 

Het aantal aktieve leden was 
ook vorig jaar te weinig om 
echt optimaal te draaien. Ge
lukkig namen nekele mensen het 
merendeel van het werk op zich: 
de Fietsbel, het politieke werk 
en het secretariaat. Helaas was 
de tijd ook dit jaar nog niet 
rijp voor het uitbrengen van 
fietsrouteboekjes rond Den Haag, 
maar komend voorjaar komt het 
er acht aan. 

Verder h ie l den we enkele ak
ties: we i.; l okkeerden het Binnen
hof toen de ENFB fietsronde ka
ravaan Den Haag aan deed, om te 
protesteren tegen parkeren op 
het Binnenhof en we verzamelden 
zo'n 1000 handtekeningen v66r 
de demonstratie-fietsroute. 

Rijswijkseweg/Bestemmingsplan 
Laakkwartier noord 

Via diverse kanalen proberen 
we langs de Rijswijkseweg de 

aanleg van vrijliggende fie t s
paden alsmede van een vrij e 
trambaan te bewerkstelligen. 
Een meerderheid in de geme ente
raad (VVD + CDA) wil dat ech ter 
niet. Wethouder Nyqvist wil 
zelfs alleen de tramrails naar 
het midden verleggen teneinde 
het autoverkeer beter te laten 
doorstromen. Vooralsnog is dit 
plan echter gestuit op de wei
gering van Verkeer en Waterstaat 
om subs idie beschikbaar t e stel
len (z i e Fietsbel 1985-3). Ook 
gedeputeerde Staten van Zuid
Holland vinden de Rijswijkseweg 
geen knelpunt voor fietsers. Een 
mondelinge toelichting op ons 
bezwaarschrift tegen het bestem
mingsplan mocht niet baten. We 
gaan in beroep bij de Kroon. Op 
het gedeelte Waldorpstraat-Neher-

1 kade komen overigens wel fiets
paden (als all·es goed gaat ko
mend voorjaar). Al ' dat gezeur 
heeft dus toch wel enig effect 
gehad. 
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Vaillantlaan/Bestemmingsplan 
Schilderswijk Centrum 

Samen met de bewoners zullen 
we proheren om fietspaden langs 
de Vaillantlaan te krijgen. Hier
toe werd onder andere al een keer 
ingesproken in de raadscommissie. 

. Bij het ter perse gaan van dit 
jaarverslag was het bestemmings
plan overigens nog niet officiëel 
ter visie gelegd, zodat nog geen 
bezwaarschrift kon worden inge
diend. Hierdoor wordt overigens 
wel de mogelijkheid, dat een 
nieuw te kiezen gemeenteraad 
(waarin mogelijk wel een meerder
heid voor fietspaden te vinden 
is) over het plan moet beslissen 
steeds groter. 
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Bestemmingsplan Regentessel 
Valkenboskwartier Zuid 

Bezwaar werd gemaakt tegen pro
fiel c.q. funktie van Valkenbos
laan, Beeklaan en Newtonstraat, 
de parkeernorm, die een toename 
van het autobezit tot 0,8 auto 
per woning als uitgangspunt 
heeft, en het ontbreken van maat-
regelen tegen foutparkeren. · 

De gem-enteraad honoreerde de
ze bewaren niet, maar voegde nog 
een negatief aspekt toe. de moge
lijkheid om het fietspad in de 
Weimarstraat af te breken. Tegen 
dit alles gingen we in beroep bij 
Gedeputeerde Staten. 

Demonstratie-fietsroute 

Ook aan de gemeenteraad maakten 
we ons standpunt over de fiets
route duidelijk, onder - andere in 
een kommentaar op het gemeente
lijke evaluatierapport en tijdens 
een hoorzitting waar 700 handte
keningen voor het behoud van de 
fietsroute aan de wethouder wer
den overhandigd. Met de heer Ver
lint (Gemeentewerken) werden de 
knelpunten langs de route door
gepraat. 

Bestemmingsplan Loosduinseweg 

In ons kommentaar werden enige 
neluwe fietsverbindingen via het 
GEB-terrein voorgesteld. 

Bestemmingsplan Archipelbuurt/ 
·willemspark II 

Gedeputeerde Staten verklaarden 
onze bezwaren ongegrond. Het ging 
hier echter niet om zwaarwegende 
zaken, dus we gaan niet in beroep 
bij de Kroon. GS onthielden ove
rigens wel goedkeuring aan de 
mogelijkheid om parkeergarages in 
de tuinen te bouwen. Hier hadden 
we bij de eerste ter visielegging 
b l ijkbaar overheen gelezen. In
tussen zijn we ruim vier jaar er
varing rijker, dus dat overkomt 
ons niet nog eens. 

Bestemmingsplan Belgisch Park/ 
Zwolsestraat 

Bij de Adviseur van de Raad van 
State werd ons Kroonberoep tegen 
verbreding van Zwolsestraat en 
Van Alkemadelaan toegelicht. De 
kans op succes lijkt groot. Een 
woning, die voor de verbreding 
gesloopt zou moeten worden is 
inmiddels door de gemeente opge
knapt. 

Bestemmingsplan Centrum-Zuid/ 
Prinsegracht 

Bij het Bureau van de Adviseur 
van de Raad van S~ate werden onze 
bezwaren tegen de profilering van 
de Prinsegracht (bestemmingsplan 
Centrum-Zuid) toe·gelicht. Volgens 
de gemeente moe·t er voor de aan
leg van fietspaden daar een stuk 
van de stoep af, terwijl wij vin
den dat de autorijbaar smaller 
moet. Bij de gemeenteraad maakten 
we bezwaar tegen het verwijderen 
van een fietsstrook voorbij de 
kruising Lijnbaan/Buitenom. 

Bestemmingsplan Landelijk Gebied
Noord (Wateringen)/S11 

Bij de gemeente Wateringen en 
vervolgens bij Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland werd bezwaar 
gemaakt tegen de reservering van 
ruimte in het bestemmingsplan 
voor de aanleg van de ptovincia
le weg Sll. 

Bestemmingsplan en Artikel·-19-
Procedure Kostverlorenweg 
(Leidschendam) . 

Bezwaar werd gemaakt gegen 
een gepland woonwagenkamp. In
m::!dels is gebleken, dat een 
oc:t gepland fietspad, dat 
h i ; ~door niet meer mogelijk 
wa" , nu toch we er wel mogelijk 
is, zodat we deze bezwaa r-· 
sch~ iftenprocedure niet verder 
zullen doorzetten. 

Bestemmingsplan Veursestraat
weg (Leidschendam) . 

Hierin konden we niets vinden, 
dat het indienen van een be
zwaarschrift rechtvaardigde. 

Westvlietweg (Leidschendam) 

Provinciale l'iatenstaat werd 
middels een brief op de ver
warrende verkeersborden voor 
fietsers gewezen. ~en bleek 
hier reeds van op de hoogte. 
Bij de aanleg van een ontbre
kend stuk fietspad (vermoe
delijk intussen gerealiseerd) 
worden ook de verkeersborden 
een stuk begrijpelijker. 

Rijksweg 14 (Landscheidingsweg) 

In samenwerking met de ge
meenteraadsfraktie van Links 
Den Haag werd geprobeerd in
formatie over de plannen voor 
dez~ weg te krijgen bij de 

Minister van Verkeer en Water
staat en de dagelijkse besturen 
van de gemeenten Den Haag en 
Wassenaar. De ontvangen ant
woorden zijn nogal ontwijkend. 

Mariahoeveweg _ 

Hoewel Burgemeester en Wet
houders nog vorig jaar beweer
den, dat deze weg voorlopig 
van de baan was wegens het ge
brek aan financiële middelen 
lijkt men nu toch in 1987 met 
de aanleg te willen beginnen. 
Enige informatie hierover werd 
doorgespeeld aan pers en ge
meenteraadsleden. 

Lijn 3/Laan van Nieuw Oost-Indië/ 
Schenkkäde 

In9estemd werd met het door
trekken van lijn 3 naar Leid
schendam. Daarbij stelden we 
voor om de Nilhelmina van 
Pruisenweg door te trekken naar de 
Laan van Nieuw Oost-Indië en de 
Schenkkade voor autoverkeer af .te 
sluiten. B & W willen echter juist 
de schenkkade verbreden als onder
deel van het Mariahoevewegtracé. 

Lijn 12/16 

Een brief van ROVER, waarin hand
haven van een tramlijn over de Eras
musweg werd bepleit, werd door ons 
ondersteund. 

Binnenhof 

\ In een raadsadres drongen we aan 
op het (zoals beloofd) autovrij ma
kan van het Binnenhof. Dit werd on
dersteund middels een aktie bij de 

1 Buitenhofpoort tijdens de landelij
J ke fietsronde: de poort, die offi

cieel voor doorgand autoverkeer is 
gesloten, werd enige tijd geblok
keerd. 

Groothertoginnelaan 

Formeel blee k hier niet genoeg 
grond voor de door ons ingezette 
AROB-procedure. Deze werd dan ook 
niet doorgezet. 

Care! van Bylandtlaan 

In een kommentaar werd de aanleg 
van fietspaden op de Carel van By
land t laan en de Oostduinlaan be
pleit. De raadscommissie (Links 
Den Haag uitgezonderd) hechtte 
echter meer belang aan een goede 
doorstroming v an het autoverkeer. · 

Waalsdorperweg 

Het voorstel voor de aanleg van 
fietspaden werd door ons met in
stemming begroet en van enige aan
vullende suggesties voorzien. 

Bezuidenhoutseweg 

Het rekonstruktievoorstel voor 
het gedeelte tussen de Laan van 
Nieuw Oost Indië en •.• werd door 
ons afgewezen: het plan was erg 
duur en zou voornamelijk het auto
verkeer ten goede komen. 

Soestdijksekade/Veluweplein 

In een brief aan Burgemeester 
en Wethouders werd bezwaar gemaakt 
tegen het voornemen om op een deel 
van de Soestdijksekade dwars par
keren mogelijk te -maken. Hierbij 



werd nogrnaals op rekonstruktie van 
het Veluweplein aangedrongen. 

Park eergarage stadhuis 

Het voorkomen van de bouw van 
een parkeergarage onder de nieuw
bouw van het stadhuis wordt de 
komende tijd één van onze voor
naamste aktiepunten. Dit vanwege 
de enorme kosten ·en de stimulans 
voor het autogebruik van ambtena
ren. Een suksesje behaalden we al: 
de gemeenteraad nam een motie van 
Lin s Den Haag aan, waarin verzocht 
werd de mog.elij.kheid van gratis 
ope baar vervoer voor gemeenteamb
tenaren te onderzoeken. 

Par eergarages binnenstad 

- Algemeen 
I de periode december-maart on
derzochten we di-verse malen 
d e bezettingsgraad van alle par
keerplaatsen in het deel van het 
centrum ten noordwesten van de 
route Herengracht-Grote Markt
s t raat-Prinsegracht. De resul
taten van de tellingen werden 
later verwerkt in de nota "Mi
lieubewust winkelen", waarin nog 
e e n groot aantal andere aspekten 
van de parkeerproblematiek in 
d e binnenstad werd belicht. 
Hoofdconclusie uit de nota is, 
d a t de bouw van parkeergarages 
tot een toename van het · autoge
b r uik in het woon-werkverkeer 
l e idt, maar dat het binnenstads
b e zoek er nauwelijks door wordt 
b e invloed. 

- Hofvijver 
I n een persbericht werd het ka
r a kter van de gemeentelijke ad
v e rtentie (voor alternatieven 
voor de garage) aan de kaad ge
s t eld. Voorts reageerden we met 
o n ze nota "Milieubewust winkelen" 
e n werd samen met de Vrienden 
va n Den Haag, de geschiedkundige 
ve reniging Die Haghe, Milieude
f e nsie, het Monumentenfonds Den 
Haag en omgeving en Stadsherstel 
Den Haag een afwijzend kommen
t a ar op de garageplannen geleverd. 
De grote weerstand tegen de Hof
v i jvergarage leidde tot een ver
der uitstel van een definitief 
b e sluit. De mogelijkheid, dat 
dat besluit door een nieuwe, 
l i nksere gemeenteraad wordt ge
nomen, en dus, dat de garage er 
n i et komt, lijkt reëel. Wel worden 
e chter intussen zo veel mogelijk 
pa rkeerplaatsen op andere loka
t i es aangelegd. 
Malieveld 
Ee n van die andere lokaties is 
h e t Malieveld, dat blijkbaar als 
wi sselgeld voor de Hofvijver wordt 
o pgeofferd. De gemeenteraad slikte 
a l le eerdere bezwaren in, ondanks 
me erdere paringen van de ENFB om de 
o ngewenstheid van de garage duide
l i jk te maken. We proberen nu be
t a ald parkeren op het huidige bo
v e ngrondse parkeerterrein gereali
s e erd te krijgen (Staatsbosbeheer, 
e i genaar van het Malieveld, wil 
d a t ook, maar de gemeente geeft 
g e en toestemming). Dan zal blijken, 
dat er geen behoefte bestaat aan 
d e garage. 

- Sp uikwartier 
Hi erkomt een nieuwe garage, hoewel 
d e ENFB wees op de enorme parkeer
overschotten in de omgeving. Er 
z i jn hier nog meer parkeergarages 
in voorbereiding, waarbij de par
keernormen opzij werden gezet. In 

een kommentaar wezen we op de toe
name van het autoverkeer (met name 
in de omgeving van het Lange Voor
hout), waarote deze plannen zullen 
leiden. 

Parkeerfonds 

Door een misverstand werd het be
roepschrift te laat bij de Raad van 
State ingediend, zodat dit niet ont
vankelijk werd verklaard. Tot dat 
moment had de gemeente er overigens 
nog geen gebruik van gemaakt. 

Kustlokatie en vierde haven 

tingstijden van de stationsstal
lingen toegelicht. Het bleek 
echter, dat we niet geheel de 
juiste p~cedure hadden gevolgd. 
Inmiddels werd duidelijk, dat de 
gemeenteraad wel mee wil werken 
aan het verruimen van de openings
tijden. Met name de raadsleden 
Vlaanderen (D'66) en van Oel (LDH), 
die zelf tot de gedupeerden be
horen, maken zich sterk voor het 
weer openstellen van de eerste 
tot de laatste trein. 

Gemeentebegroting/openbaarheid 
van bestuur. 

Plannen hiervoor werden door ons 
afgewezen vanwege de enorme toename Reageren op de gemeentebegroting 
van de verkeersoverlast in westelijk doen we in principe om het andere 
Den Haag. In een kommentaar, dat we jaar, omdat het in grote lijnen 
aan de gemeenteraad zonden, werd dit toch alt~jd hetzelfde is. Het af-
nader toegelicht. Met uitzondering g7lo~en Ja~r werd dus overgeslagen. 
van Links Den Haag en mogelijk D '66 D~t Jaar w~llen we zeer sterk de 
lijkt de gemeenteraad echter voor- · nad7uk leggen op de onbehoorlijke 
stander van in ieder geval uitbrei- man~er, waarop het college met i n
ding van de haven. Vanwege de vele · spraak en openbaarheid van stukken 
weerstand (met name in de voor de omgaat. Bij diverse onderwerpen 
VVD zo belangrijke Vogelwijk) lijkt werd daar het afgelopen jaar al 
het erop, dat dit onderwerp wordt op gewezen, maar tot nog toe heeft 
doodgezwegen tot na de gemeenteraads-. dat geen enkel effekt gehad. 
verkiezingen. Een besluit over de 
vierde haven zou oorspronkelijk dit 
najaar worden ~enomen. 

Streekplan Zuid-Holland-West 

In een uitgebreid kommentaar werd 
een analyse gepleegd van de te ver
wachten ruimtelijke ontwikkelingen 
en de invloed · van beleidsmaatrege
len hierbij. Met de afdelingen Delft 
en Zoetermeer werd een wat beknop
ter kommentaar opgesteld, waarin 
vooral kritiek werd uitgeoefend op 
de grote hoeveelheid geplande 
nieuwe autowegen. De inspraak blijkt 
overigens niet meer dan een ver
plicht nummer, dat wel tot een 
enorme pa pierproduktie, maar niet 
tot een 1npassing van de plannen 
leidde. 

Herziening Provinciaal Fiets
padenplan 

Naast een aantal algemene op
merkingen werd in ons kommentaar 
een aantal nieuwe verbindingen 
voorgesteld. Ook werd aanbevolen c 
een aantal sluiproutes te ont-. 
doen van doorgaand autoverkeer. 
Hierbij werd nauw samengewerkt 
met andere ENFB-afdelingen. 

Korte termijn aktieplan binnenstad 

In een door de Kamer van Koop
handel georganiseerd overleg met 
belanghebbenden en raadsleden werd 
tweerichtingsverkeer voor fietsers 
in het centrum bepleit. Onderne
mersorganisaties bestrijden dit 
echter vooralsnog met s ukses. 

Fietsvoorzieningen algemeen 

In een kommentaar op de gemeen-
, telijke nota "Vormgeving van ste

delijke fietsvoorzieningen" werd 
kritiek uitgeoefend op de vergaan
de verkeerslichten regelingen en 
op het naar buiten buigen van 
fietspaden bij kruisingen. Bij 
diverse gelegenheden propageerden 
we het . weren van bromfietsers van 
fietspaden. De reaktie van de 
raadscommissie hierop bleek ech
ter erg lauw. 

Stationsstallingen 

Bij 9e Raad van State werd ons 
beroep _ t~gen de gewijzigde slui-

Gemeentelijke roodal-splitstudie 

In ons kommentaar stelden we, 
dat het onderzoek vooral bedoeld 

. leek om de opvatting van een aan
tal hoge funktionarissen, dat de 
vervoersmiddelenkeuze nauwelijks 
te beïnvloeden zou zijn, te sta- . 
ven. Speciale aandacht besteedden 
we daarbij aan de reistijd per 
fiets (omrijden, verkeerslichten). 

De medewerkers van het onder
zoeksbureau (Goudappel-Coffeng) 
gaven toe, dat een ingrijpende 
wijziging van de modal split mo
gelijk is, maar dat men binnen de 
smalle marges van het gemeentelijk 
beleid moest blijven. Verder stel
de de heer Coffeng, dat van veel 
verkeersmaatregelen de effekten 

, moeilijk zijn te kwantificeren. 
I Sommige gemeenteraadsleden ver

keerden echter blijkbaar in ' de 
veronderstelling, dat alles kan 
worden berekend, bijvoorbeeld de 
effekten op de modal split van 
doortrekken van de Sprinter naar 
Scheveningen. 

Over dit onderwerp verscheen 
overigens ook een zeer bruikbare 
nota van de PPD. 

ENFB Landeli jk 

. Drie maal werd er het afgelopen 
Jaar een l ê0.enraad gehouden: 
- Begroting 19 a4 -1985. Bij de di 

verse onderde~en waren de me
ninge n 0 o k binnen onze afvaar
diging verdee ld . 

- Mandaat aan het bestuur voor '· et 
ontploo J. e:-, ·: a n verdere ak tivi 
teiten in .,e t kader van het I C
jarig bescaan: akkoord 

- Onderzoeken van de mogelijkheid 
tot het aanstellen van een ge
subsidiëerde verkeerskonsulent: 
'>-kkoord. 
Kontributieverhoging: Bezwaar 
werd gemaakt tegen de gevolgde 
-- -~edure, waarbij de raadple-
. -~ van onze achterban niet 

mogelijk was. De ledenraad ging 
echter met de kontributieverho
ging akkoord, mede doordat onze 
afdeling wegens het Voorhoutfes
tival niet op volle sterkte kon 
aantreden. 
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Ledental 
Dit bedroeg op 25 februari 891, 

op 9 april 835 e~ op 1 juli 877. 
Hoewel exacte ciJfers ontbreken, 
nemen we aan, dat het aantal le
den aan het begin en aan het einde 
van het verenigingsjaar (1 oktober
JO september) ongeveer gelijk 
bleef (iets boven de 900). 

Redaktie Fietsbel 

Evenals vorig jaar heeft ook 
dit jaar de Fietsbel weer regel
matig kunnen verschijnen. Met 
ingang van 1985 is de naam "Fiets
belangen" weer omgevormd töt 
"De Fietsbel" en de layout van 

de voorkant gewijzigd. De kosten 
zijn redelijk binnen de perken 
gebleven. · 0 o 

De reaktie op de inhoud z~Jn 
redelijk positief te noemen, de 
kwaliteit verschilt nogal per 
nummer. De redaktie streeft na~r 
een meer kontinue, hogere kwal~-
teit. 

Verkoop 
Naast de standaard-festivals, 

zoals Parkpop en het Voorhout
festival heeft De ENFB Den Haag 
zich gemanifesteerd op een twee
tal braderieën: in de Badhuis
straat te Scheveningen en in het 
zeeheldenkwartier. 

4. Financiën 
Financieel overzicht 

Onderstaand vind je de jaarrekening '84/'85, bevattende de winst
en verliesrekening (1 okt.1984- 30 sept.1985), de begroting voor 
het komende jaar en de balans per 7: sept. (met dank aan Bernard 
Weerdmeester voor het inventariseren·_jra-p de materiaalvoorraad) • 

INKOMSTEN 

werkelijk . 
84/85 

begroot 
84/85 

werkelijk begroot 
83/84 85/86 

1. Verkoop publiciteits
materiaal 

2. Kontributieafdracht 

3. Subsidies/diversen 

4. Totaal 

5. Inkoop publiciteits-
materiaal 

6. Kosten Fietsbel 

7. Nota's, abonnementen 

8. Sekretariaats- en 
vergaderkosten 

904,90: 

3792,60 
.) :,_: '.. 

288; 76. .·· 

4986,26 

UITGAVEN 

.708r68 

2735, 74 ' 

15.0,45 

189,20 

9. Akties en manifestatielt o :25·5-,-· 

10.Diversen 

11.Saldo (overschot) 

12.Totaal 

. 27'8° , :4~ - · 

6G8~o/3'' 

4986 '; :2~; 

Toelichting bij de winst
en verliesrekening '84/'85 

ad 3: incl. restitutie-gelden 
(t265,-), afkomstig van 
vervallen AROB-procedu
res bij de Raad van State. 

ad 10: dit betreft de drukkos
ten van onze brochure 
"milieu-bewust winkelen" 

conclusie: 
Financiëel bezien, was het 

afgelopen jaar vrij gunstig, 
met een overschot van bijna 
t700,-. De enigszins tegenval-
lende post "verkoop" werd mede 
veroorzaakt door het nog niet 

1300 1307,40 1000 

4000 4256,20 3800 

100 20,43 25 

5400 5584,03 4825 

1300 886 1000 

2600 2490,44 2800 

150 316,30 150 

350 335,95 200 

600 572,30 525 

400 150 

983,04 

5400 5584,03 4825 

uitkomen van een bo.ekje "fiets--
routes innen Haag e.o.". 

Toelichting bij de begroting 
185/ 1 86 . 

ad 1: ik ve~acht dat de ver
koop VAn bestaande ENFB
proq~ten iets zal afne
men; door de verkoop van 
het nog uit te geven 
fietsroute-boekje, hopen 

. l!i!il .toch de verkoop nog 

6. Plannen 
Daarbij denken we het eerst 

aan de jubileumviering, die 
voor februari '86 gepland is. 
Daar zal heel wat energie in . 
gaat zitten en we zijn van 
plan om daarin ook aandacht 

·.te besteden aan de komende 
verkiezingen. Komend voor
jaar brengen we de fietsrou-

6teboekjes uit en daarnaast 
gaan we natuurlijk gewoon 

door met de huidige ak~ivi
teiten: de fietsbel, het 
secretariaat, standwerk, 
publiciteit en politiek, Wat 
we kunnen doen hangt af van 
de tijd die aktieve leden er 

.in willen steken, we willen 
' hièr daarom niet vooruitblik~ 
ken op wat er gedaan gaat 
worden, maar laten het afhan
gen van de zaken die spelen. 

Ook op een avond van de anti
kernenergiebeweging was de ENFB 
te vinden. De verkoop verliep re
delijk: met name rugtasjes en an
sichtkaarten zijn een groot suc- 
ces. 

Fietsroutes 

De werkgroep fietsroutes kwam 
regelmatig bijeen om de reeds ge
kozen routes duidelijk te beschrij
ven. De routes ~ijn ongeveer klaar, 
worden uitgetest en zullen in het 
voorjaar van 1986 in boekvorm ver-
schijnen. · 

te kunnen doen stijgen. 
ad 5: Zoals vermeld is een 

fietsrouteboekje voor 
het komend seizoen ge
pland; uitgifte hiervan 
zal waarschijnlijk in 

ad 9: 

april geschieden. We ver
wachten dat een eerste 
oplage (500 stuks à f1,50) 
t750,- zal kosten. Ver
wachte verkoopprijs t2,
Deze post is verhoogd 
i.v.m. de aktiviteiten 
t.g.v. het 10 jarig be
staan van de ENFB Den 
Haag in februari 1986. 

Balans per 7 sept. 1985 

Aktiva 

Kas 112,50 
Giro 2333,93 
Mater!. 428,65 

f 2875,08 

Passiv"· 

schulden 0,0 
reserves 2875,08 

2875,08 

Balans per 13 sept. 1984 

Aktiva 

kas 38,95 
giro 1962,59 
Mater!. 595,30 

f 2596,84 

Passiva 

schulden 63,70 
reserves 2533,14 

2596,84 

Uit vergelijking van deze 2 ba
lansen blijkt dat onze reserves 
weer enigszins gestegen zijn. 

Mede hierom is besloten, naast 
de bestaande girorekening, een 
giro-spaarrekening te openen, 
waarop een hogere rente wordt 
verkregen. 

Alphens Mp.n.te_l 
M~ennin~mê.Eis'tèr l 

Zoals we lazen in een brief 
van een al tien jaar aktieve 
ENFB-er (ketting) : "voor je 
achterban en de buitenwereld 
(o.a. pers) ben je niet meer 
die sprankelende vernieuwer 
van weleer en lijkt er stilte 
aan het front te heersen. Op 
deze bekende e~ logische ont
wikkeling past slechts ~~n ant·
woord: toch (straat)akties blij-



ven voeren vanwege de broodnodi
ge publiciteit, maar ook met hu
mor en originaliteit de moed er
i n houden." 

7.Bestuur 
Laten we dat als motto voor het 
komend jaar zien! 

Beleid redaktie 

Volgend jaar wil de redaktie 
een extra nummer uitbrengen in 
v erband met het 10-jarig be
staan van de afdeling Den Haag. 
De redaktie hoopt dat meerdere 
l eden bijdragen zullen leveren. 

Van een groot, 7 mens bestuur 
krompen we vorige bestuursver
kiezing in tot 3 meus. We hadden 
besloten dat een klein bestuur, 
waarin de meest aktieve mensen 
zitten effektlever zou zijn dan 
een groot. Vandaar alleen een 
voorzitter (Jenny Schoemaker), 
penningmeester (Alphens Mantel) 
e n secretaris (Rik Zakee). Dat 
willen we ook komend jaar zo 
doen, alleen wellicht wat an-

ders van samenstelling. Jenny 
Scheemaker trekt zich terug 
wegens studie. Rik en Alphons 
stellen zich herkie&baar in 
dezelfde funkties. Voor de funk
tie van voorzitter zijn tot 
nu toe geen kandidaten. 

Het indienen van kandidaten 
kan tot voor de aanvang van 
de ledenvergadering op 16 
oktober. 

Aan de weg timmeren 
J,angs de weg daar timmer ik 
a l fietsend aan een limerick 
f ietsen is goedkoop 
goed voor de bloedsomloop 
"k acht mijzelf een slimmerik 

Ziehier het povere resultaat 
v an dat gemijmer langs de straat 
zi ttend op mijn zadel 
voel ik m~J van adel 
al druip ik van de graat 

Omdat ik niet bang van de kou ben 
mi jn tweewieler 's winters ook trouw ben 
e n ook bij nattigheid 

og altijd fietsbereid 
een ik, dat ik flink ·en niet flauw ben 

Zo beweeg ik mij al jaren voort 
o p een manier zoals het hoort 
ik loop of ik fiets 
dat is tenminste iets 
waardoor niemand wordt vermoord 

In dorpen maar vooral in steden 
wordt heel veel op de fiets gereden 
helaas blijft men verzuimen 
plaats voor fietsers in te ruimen 
daarmee ben ik niet zo erg tevreden 

Asfalt voor de auto, keien voor de fiets 
soms een paadje tegels, dat is tenminste iets 
of een stippellijntje langs de wegkant 
vaak heeft de fietser pech, want 
meestal krijgt hij niets 

~elfs ~lle putjes liggen in het fietspad 
er is dan ook werkelijk niets dat 
de fietse~ blij i t .bespaard 
is hij z6 weinig waard 
omdat hij geen auto maar slechts een fiets had? 

Ik fiets, dus ben ik gek 
vroeg of laat breek ik mijn nek 
tussen het vervuilend verkeer 
ben ik de enige echte heer 
zonder uitlaatgas of olievlek 

Het tr~p'pèn op een gas-pedaal 
dát kan- de grootst!é kannibaal 
het trappen op de fietspedalen 
doet ons ruimer ademhalen 
een levensbelang voor ons allemaal 

~ De auto is een vuilverspreider 
· dat merkt vooral de fietsberijder 

het slaat op zijn strot 
hij hoest zich kapot 
en wordt daarbij ook nog zenuwlijder 

Krijgt de mens · dan nooit verstand? 
kijk naar ons atoom- en autoland 
wie een fiets gaat kopen 
hoeft dus niet te lopen 
en is financi~el meteen uit de brand 

Fietsers moeten zich organiseren 
om vervuilers te bekeren 
maar de moeilijkste '·pekering 
is die van de regering · 
die moet nog heel erg veel leren 

Dat moeten ook de gemeentebesture n 
vergaderen doen zij vele uren 
kijk naar het resultaat: , 
de onbegaanbare straat 
de fietser die moet het bezuren 

• f • . 

Helaas leven onze brave· 'overhe 
Helaas leven onze bravé,overhedell 
nog veel te veel in het·· verleden 
fietsers discrimineren 
moeten zij afleren 
vervuiling is méér dan een reden 

Maar . onze eminente regeerders 
zijn klant bij auto-doorsmeerders 
daarom doen zij ook nietr 
tot heil van de fiets 
en blijven zij auto veree~ders · 

Het is een regelr.echte sensatie 
er is hier wel degelijk discrim~natie 
die richt zich tegen de fiëts-er .. .;: . 
die wordt behandeld als e!!'n ,"bJ..etser 
hij is de verschoppeling der_natie 

. . -, . 
:... \ ~ . 

Het gedrag van veel "top:-aïtibtenaren 
is door geen zinnig mens 'te verklaren 
hun voorkeur voor stand"-
nemen wij niet af in dank 
voor ons zijn het soms halve g aren 

Ondanks afkeurend politiek rumoer 
is de auto niet op z'n retour 
links of rechts, 't blij f t egaal 
zwetsen doen ze allemaal 
verder presteren ze geen moer 

. Dus je ·lfl10ét me niet vleien 
· met pol:i;tieke partijen 
: dan zeg :~ dadelijk 
· voor mij zijn ze schadelijk 
politici mag ik niet lijen 

Want een; fietsers-organisatie 
staat bij politici niet in de gratie 
het is om te huilen 
men laat liever vervuilen 
dat is w~t · ik ~agelijks op straat zie 

Maar de fiets-maatschappij 
komt toch steeds dichterbij 
de brandstof,raakt op 
de auto in het slop 
dus: weg met "Blij dat ik rij" 

'l~•n . Drieletter 
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FIETSBELEMME~ 
PORT BETAALD 
DEN H.AAG 

Agenda 
Onder voorbehoud! 
Alle aktiviteiten beginnen 
om 20.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 

16-10 Jaarvergadering ENFB 
in de Groene Eland 
Piet Heinstraat 104A 

11-11 Redaktie Fietsbel 
bij Ita Luten, 
Huisduinenstraat 13 

11-12 Rapen Fietsbel 
in de Groene Eland 
Piet Heinstraat 104A 

l( ontakt
personen 

Oen Haag 

Rik Zakee 070-250626 
overdag 694341 tst 2457 

Fietsbel & Verkoop 

Bernard Weerdmeester 
Balistraat 5 07 0-603310 
overdag 756240 

Voorburg 

El ly Verzaal 

Leid schendam 

Frans Booij 

07 0-874291 

07 0-270838 . 

-, :S 
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De Fietsbel 
oktober 1985 
nummer 4 

redaktie-adres: 
postbus 11638 
2502 AP Den Haag 

§. adreswijzigingen: 
~ postbus 2150 i f ~ DD Woerden 
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.. " "1,aar .· fietsersbon~ EIIB 

Thomas Hood



