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REDAKTIONEEL I 

Alweer de laatste Fiets
bel voor de zomer. Zoals u 
zult zien is de lay-out van 
dit nummer wat veranderd. 
De afgelopen jaren is dit 
gedaan voor Jas Vlak, waar
voor we hem bij deze nog 
hartelijk bedanken. Met in
gang van dit nummer heeft 

. de redaktie de lay-out zelf 
ter hand genomen; dit zal 
hopelijk de aktualiteit van 
de artikelen ten goede ko 
men en tevens voorkomen dat 
er stukken worden aangekon
digd die niet geplaatst 
zijn. Al met al wel wat 
meer werk voor de redaktie 
die toch al slechts uit 
twee leden bestaat. Hoog 
tijd voor uitbreiding, dus 
meld je aan! 

We zijn er dit nummer 
wel in geslaagd een aar-

dige diversiteit aan ~nder
werpen bij elkaar· te krij
gen: een kort verhaal (ja 
ja, hetzelfde als aangekon
digd in het vorige nummer!) 
nieuwe ontwikkelingen om
trent de Mariahoeveweg; 
verder een nieuwe rubriek, 
'puntsgewijs', waarin we 
voortaan een overzicht wil
len geven van de aktivi
teiten in de voorgaande 2 
maanden. 

PUNTSGEWIJS 
Waar heeft de ENFB-Den Haag zich . 

de afgelopen 2 maanden mee 

beziggehouden? 

Gemeenteoolitiek. 

-Binnenhof: gemeente weigert 
strukturele maatregelen tegen 
foutparkeerders. 

- Bestemmingsplan Benoordenhout. 
- Rijswijkseweg. Behandeling 

AROB advieskommissie 4 juni. 
- Lijn 12. Commissie ROVV wil 

net als de ENFB fietspaden 
om de haltes heen. Andere 
ENFB voorsteilen worden be- , 
keken door ambtenaren. · 

- Parkeerfonds. ENFB diende 
bezwaarschrift (AROB). In
middels in beroep bij Raad 
van State. 

- Malieveld. Voorstel van ENFB 
aan minister Braks om par
keerders nu al te laten be
talen en effekt te bekijken. 

- Rijkskavels. ENFB-protest 
tegen het te laat ontvangen 
van de stukken hierover. 

- Verkeerslichten. Over af
st~lling hiervan zal met 
ambtenaren worden gepraat. 

- Lijnsgewijze aanpak lijn 23. 
ENFB kaartte de fietsknel
punten langs de route aan. 

- Gesprekken met raadsleden. 
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Bezocht werden mw Burgers 
(PvdA) en dhr Bianchi (CDA) 

- Overleg met de Haagse Raad 
voor Sport en Recreatie over 
recreatief fietsen OP 2 mei. 

- Overleg met De Nieuwe Aan
pak, Economische Zaken en 
OVV over de Biesieklette
stallingen op 18 juni. 

- Bereikbaarheid Provincie
huis. ENFB-brief over 
parkeren, fietsenstallingen 
en openbaar vervoer (bus 37) . . 

Publiciteit. 

Uitdelen folders op de lan
delijke fietsdag (12 mei) 
in Haagse bos en bij VVV 
(Scheveningen). 

- Stand op afsluiting vredes
week in Voorburg en in 
Amicitia (12 mei). 

- Stand op de Grote Markt 
op 9 juni. 
Aanwezig bij opening fiet
senstalling Biesleklette 
Scheveningen op 28 april. 

- Verspreiden stallingsfol
ders in de stationsstal
lingen. 

Landelijk beleid. 

- Aanwezig op ledenraad 26 mei . . 
Met name de ledenterugloon ' j· 
is een groot probleem. · 

En dan nog een nieuwe no
titie over verkeerslichten, 
die we willen gaan gebrui
ken bij de diskussie die 
in de gemeenteraad gevoerd 
gaat worden (wanneer?) over 
dit onderwerp en als laat
ste een artikel over het 
verkeersbeleid in Den Haag. 
Het volgende nummer ver~ 
schijnt pas in september . 

K3 • Berglleta, waarop u aH\jd 
horizontaal kunt blijven. Bij afdaling 
wielen verwisselen. 

Persberichten. 

de redaktie 

- Eerdere sluiting stations
stalling HS m.i.v. 1 mei. 

- Onderhoud fietsvoorzienin
g en in kader van aktieweek 
15-19 mei 

- Verschijnen fietsrouteboekjes 
Den Haag - Breda v.v. begin 
juni. 

ENFB 
woedend 
De Echte Nederlandse Fiet
sersbond (ENFB) is woedend 
over het besluit van de Ne
derlandse Spoorwegen om de 
fietsenstalling bij het station 
Hollandse Spoor 's avonds 
eerder te sluiten. De Neder
landse Spoorwegen besloot 
onlangs de fietsenstalling bij 
het station door de week nog 
maar tot middernacht open 

· te houden. In het weekend 
sluit de stalling voortaan om 
elf uur. Ook gaat de 'stalling , 
's morgen~ later open. · 



ietser vast op Utrechtsebaan 
Ac teraf kon hij precies verkla
ren waarom het zo gegaan was. 
Vanuit Den Haag op weg naar 
Voorburg moest hij achter het 
complex van de Koninklijke Bibli
otheek , bij het ook al Koninklij
ke Conservatorium,een schuin naar 
rechts lopende straat in (dat h a d 
hi J op de stadsplattegrond ge
zien) om in een zijstraat daarvan 
bi J een kennis een pakje af. te 
ge ven.Waar die schuine straat 
moes t beginnen zag hij echter 
alleen maar een soort van ves
tingwal en géén straat .In de 
veronderstelling dat die dan 
iets verder zou liggen fietste 
hij rechtdoor,alsmaar zoekend 
opzij kijkend,en zo blijkbaar 
het bord niet ziend waarvan hij 
later bedacht dat het er wel ge
staan zou hebben:"alleen voor 
auto's". (Een beetje onlogisch 
om een rechtdoorgaande weg in
eens voor een aantal weggebrui
kers te verbieden,vond hij toen 
ook wel). 
Hij kreeg nog geen argwaan toen 
de weg naar beneden liep.Maar 
toen die onder een viadukt door
ging,en rechts nog steeds de 
verwachte zijstraat niet te zien 
was,kwam de argwaan wél.En plot
seling realiseerde hij zich dat 
hij op de Utrechtsebaan zat , au
tobe zitters zeer wel bekend,arge
loze fietsers echter helemaal 
nie t . 
Hij overlegde met zichz e lf wat 
hij zou doen.Terugfietsen was 
uitgesloten,opzij was er geen 
moge lijkheid de weg te verlaten, 
door rijden dan?Hij bedacht op de 
kaart gezien te hebben dat niet 
vee l verder het Schenkviadukt de 
weg kruiste.Zou hij daar "ten 
halve kunnen keren"? 
Er kwam géén Schenkviadukt -
althans hij ontdekte het niet: 
de Utrechtsebaan loopt er n.l. 
onderdoor,zag hij later op een 
recentere plattegrond dan de 
zij e.Hij kreeg het warm,en 
beslist niet alleen doordat hij 
steeds harder ging trappen.Zijn 
snelheid was overigens niets 
vergeleken bij die van de geluk
kig niet al te talrijke achterop
komende en passerende auto's. 
Even bedacht hij dat ' een snel
heidskontrole hier de staats-· 
schuld aanmerkelijk had kunnen 
verminderen. 
Af en toe werd er getoeterd .Soms 
klonk het in zijn oren als " ... " 
(censuur ! ) ,soms ook had hij het 
idee dat het betekende:"Waarom 
ga j e niet van die weg af?!" 
Nou , dat wist hij wel:hij kon 
ni et,met die hoge muren naast 
zich . 
De weg nam maar geen einde .Af en 
toe daalde en steeg hij wat,en 
af en toe was er een flauwe 
bocht. Zijn plan om zijn kennis 
het pakje af te geven had hij 
intussen opgegeven ,daarvoor 
wa~ h ij al veel te ver weg. 

~~~~( /1 
EQtTE MINI~ .. 
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Er kwam een weggedeelte met een 
rij paaltjes rechts,zo'n twee~ 
en-een-halve meter van de kant. 
Hij ging rechts daarvan rijden , 
het leek hem daar wel enigermate 
vei lig. 
Het was weer gaan regenen.De weg 
spiegelde zwart en oranje.Onze 
fietser reed nu niet meer in de 
diepte maar in de hoogte.Opzij 
zag hij beneden zich een stuk 
onontgonnen land,vervolgens een 
spoorlijn .Hij kreeg weer hoop: 
waarschijnlijk was hij vlakbij 
het station Voorburg en daar zou 
hij zéker deze idiote racebaan 
afkunnen .Nog steeds joeg de ene 
a uto de andere voorbij (waar
schijnlijk met zoveel haast omdat 
thuis de TV met een voetbalwed
strijd wachtte) ,nog steeds toe 
terde er af en toe iemand in zijn 
r ichting.Hij was niet gewend te 
vloeken maar nu kon hij het een 
paar maal niet laten. 
Hij passeerde een aprit.Door 
even af te stappen en een goed 
ogenblik af te wachten kwam hij 
e r hee lhuids voorbij .Even dacht 
hij erover om hier te proberen 
in de beschaa fde wereld terug te 
komen,maar doordat de oprit in 
e en bocht liep kon hij niet zien 
waar die op uitkwam en wat er 

uit kwam.Er zat niets anders op 
dan:weer op volle kracht vooruit. 
De zeer eenzame fietser kreeg het 
langzamerhand toch wel èrg be
nauwd. "Er is geen weg terug", 
ging door zijn hoofd,en hij kreeg 
associaties met boeken van 

Kafka ... Nu zag hij echte r het 
station van Voorburg in d e ve rte 
liggen,nog even,en dan ... 

. Nee:de oprijstrook waar hij op 
· reed eindigde vóór een brug , de 
iweg werd nu geheel een twee 
. baansweg.De fietser zat in de 
. fuik. 
i Hij stopte en dacht na.Terug 

lkon niet;doorrijden betekende 
zelfmoord èn een boete voor 
zijn nabestaanden;oversteken , 
naar links kwam op hetzelfde 
neer - en waar kwam je daar ei
genlijk terecht? -;en rechts 
was de diepte.Enige minuten zat 

l
hij op de vangrail,zijn fiets 
vlakbij zich.Hij keek nog eens 
naar rechts:àls er redding moge
lijk was moest die dáár liggen. 
Zou hij zijn fiets zó ver kunnen 
laten zakken dat die de val 
overleefde?Hij kon het:heel ver 
vooroverbuigend,de fiets bij het 
voorwiel vasthoudend kon hij zo 
ver komen dat het achterwiel bij-

1na de grond -raakte.Toen liet hij 
: los. De fiet~ c;v.iel wel wat on
. zacht,maar hij bleef tegen de muur 
:hangen.Daarna sprong de fietser 
' zelf.Dat was minder moeilijk.De 
fiets bleek onbeschadigd. 

:zo'n acht minuten later belde 
:de curieuze reiziger bij zijn 
:gastheer in Voorburg aan.In die 
.tussentijd had hij bedacht dat 
'hij waarschijnlijk de eerste 
:fietser was die de Utrechtsebaan 
:had overleefd.en heel even had 
hij zich een klein beetje ge
voeld als de eerste beklimmer 
van de Matterhorn ..... 

J. Lamet jr . 
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Fietsklimaat: van de regen in de dru 
Uit onze vorig jaar gehouden enkête bleek het al: het fietsklimaat 

in d~ stad wordt zo slecht nog niet gevonden. 
Geen ~1erk meer dus voor de ENFB? Allerminst. 

Heel wat bereikt . 

De ENFB werd, nu alweer bijna 
tien jaar geleden, opgericht uit 
boosheid over het feit dat de 
fietser meer en meer van de weg 
gedrukt werd. Plannenmakers wa
ren in de jaren '60 enthousiast 
over de mogelijkheden van 'het ' 
vervoermiddel van de toekomst: 
de auto. Een auto voor ieder 
gezin, misschien zelfs wel twee, 
zo luidde het ideaal. 
De auto kreeg toen ook volop de 
gelegenheid om Vën die mogelijk
heden gebruik te maken: er wer
den veel brede wegen aangelegd, 
die uitnodigden tot hard rijden. 
De fietser kwam, zodoende, steeds 
meer in de knel. 

De ENFB heeft in de afgelopen 
tien jaren landelijk zowel als 
plaatselijk haar best gedaan om 
hier iets aan te veranderen- en 
dat is aardig gelukt. 
Er zijn landelijke beleidslijnen 
uitgestippeld die . rekening hou
den met de fietser, sterker nog: 
die aanbevelingen doen om het 
l angzaam verkeer te bevorderen 
boven het autoverkeer, om zo een 
wijziging te krijgen in de ver
voermiddelenkeuze ten gunste van 
de fiets. 
Plaatselijk hebben we de afgelo
pen jaren bereikt dat we een be
langengroepering zijn waarmee re
kening gehouden wordt: al bij het 
maken van (bestemmings)plannen 
komt de fietser aan bod. 
Volgens onze verleden jaar gehou
den fietsenkête beleven de fiet
sers het klimaat ook als fiets
vriendelijker: 29% van de fietsers 
(niet in het bezit van een auto) 
vindt het fietsklimaat in het al
gemeen verbeterd en 43% vindt het 
gelijk gebleven of wist het niet. 

N6g niet tevreden? 

Toch zijn we in Den Haa~ nog 
steeds bezig met het aantonen dat 
er té weinig voor de fietser 
wordt· <'edaan en te bereiken cl.ilt · 
e~ ~eer rekenin~ met ons wordt 
gehouden. Drammerig? 
De laatste tijd bereiken ons ook 
wel aeluiden -met name uit het 
po l itieke 'midden'- dat de ENFB 
e ens wat minder moet 'zeuren' en 
meer tevreden 'moet zijn met wat 
er wél bereikt \>IOrdt. 'Er wordt 
toch heel wat gedaan voor de 
fietser? Is het nou nog niet 
goed?' 

Voor de dageliikse fietser wel
licht noa niet zichtbaar, maar 
wel voor-de 'insiders': het ziet 
er in de toekomst rampzalig uit 
voor de fietser. 
In de èerste Plaats is landeliik 
de kraan voor .. de subsidiër1r'l<:J . 
op fietsvoorzieningen af~elopen 
december dichtaedraaid. Dit be
tekent dat aemëentes nu aeen sub
sidie weer ontvanqen voor de aan
lea van fietsvoorzieninaen. De 
overheid heeft zodoende .. geen in-
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vloed meer OP de stimulering van 
het fietsverkeer; het hangt nu 
helemaal af van de welwillendheid 
van de gemeente waarin men woont 
of er een fietsvriendelijk beleid 
word aevoerd of niet. 
I-lat dat betref t zitten we in Den 
Haaq , het i s zo langzamerhand 
wel bekend, bepaald niet op rozen. 
Wel wordt in nieuwbou~1- en rekon
struktieplannen rekening gehouden 
~et de fietser, maar met name de 
binnènstad en oudere wiiken ziin 
bepaald niet fietsvriendeliik. 
Ook dit bleek uit onze enkête. En 
noa steeds, ondanks de beloften 
va~ het VCP, Korte Termijn Aktie
plan en Verkeersafwikkeling Bin
nenstad komen we maar heel weinig 
verder. Ondertussen wordt wel 
haast gemaakt met Rijn/Lektracé, 
Mariahoeveweg, Hofvijver, enz .. 

Autoverkoop 23% gestegen 

tt-4-lo 

Pietsstroken. 

Er komen teqenwoordig maar wei
nig fietspaden meer voÖr in ge
meentelijke ~lannen. Om toch 
enigzins tegemoet te komen aan de 
behoefte die hieraan bestaat, 
aaat men steeds meer over tot de 
~anleq van fietsstroken. 
Nou heeft de ENFB de afgelopen 
jaren gepleit voor kleinschalige 
en goedkope (fiets)voorzieningen 
maar dit gaat ons te ver. De 
fietsstrook biedt vaak geen en
kele bescherming tegen auto's 
(hierover is onlangs een notitie 
geschreven, verkrijgbaar bij de 
sekretaris). 

Parkeergarages. 

Verder is er de laastste jaren 
een tendens om geparkeerde auto's 
weg te stoppen in parkeergarages. 

Men is het er eindelijk t6ch over 
eens dat ze eigenli j k heel lelijk 
zijn en veel ruimte vergen. Par
keergarages dus, maar wat kost 
dat niet! 
Het geld dat de gemeente er via 
parkeerqeld voor terugkrijgt is 
een schijnt j e van de werkelijke 
kosten. Overigens wordt dat par
keergeld door de (veelal) ambte
naren weer gedeklareerd als reis
kosten. 

We vinden dat het hard nodig is 
om tegen dit soort plannen te pro 
t esteren. Hoewel het naar b uiten 
t oe misschien wel eens overkomt 
dat we meer een anti- autoklup 
zijn. 
De vette jaren zijn v oorbij voor 
de ENFB; geen leuke plannetjes 
meer, daar is geen geld meer voor 

Hoe nu verder? l-ve ploeteren 
door, want dat is het toch wel 
een beetje. Het is weer roeien 
teaen de stroom in en zo belan
den we weer langzaam maar zeker 
i n de situatie waarvoor de ENFB 
tien jaar geleden opoericht is. 
Het is niet te hopen dat het zo-
ver komt. -
Volgend jaar feest vanwege het 
tienjarig besta11n? Het lijkt ons 
toepasselijker om in de rouw te 
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gaan. Jenny Schoemaker. 

Oplossing prijsvraag 

Grote Marktstraat. 
I De prijsvraag over de Grote 
Marktstraat uit de Fietsbel van 
februari is gewonnen door Carla 
Groenewijn uit de Keizerstraat 
in Scheveningen. Carla wil van 
de Grote Marktstraat een één
richtingsweg maken met zogenaam
de "funktionele aanpassingen". 

I
Daarmee bedoelt zij dat de weg 
niet definitief gesplitst wordt 
in delen voor voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer, 
maar dat dit äfhangt van de 
tijd van de dag. In de ochtend
spits zijn er bijvoorbeeld bij
na geen voetgangers en zouden 
lde fietsers hun ruimte kunnen 
gebruiken; op zaterdag kan de 

:autorijbaan fietspad worden en 
!krijgen de voetgangers meer 
1ruimte. Indien er Plaats is zal 
het idee van Carla- (met tekenin
gen) in de volgende Fietsbel 
worden gepubliceerd. Carla 

l

krijgt voor haar inzending het 
nieuwste fietsvakantieboek . De 
tweede prijs, een voetveren
kaartspel gaat naar Marcel Rood

'gans uit Rijswijk. Hij wil de 
straat voor alle verkeer a f slui
ten. 

De Redaktie . 

. L.J 
i . 
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Naarmate de intensiteit van het verkeer toena~ is ook de behoefte toe
genomen om het verkeer te gaan regelen.Plaatslng van verkeerslichten 
heeft tot doel het verkeer te reguleren om daarmee een v)Qtte door
stroming en veilige afwikkeling van het verkeer te_verkriJ~en en 
verkeeréstromen te kunnen onderbreken.Ook het l8ngzaam verKeer heeft 
zich moeten onderwerpen aan het fenomeen verkeerslicht,ont~o rpen om 
het autoverkeer zonodig tegen zichzei f t~ bescherrnen,maar 1s 11et 
langzaam verkeer er altiJ~ zo biJ gebaat. 
Van tweefasenregeling .... 

In het begin werden eenvoudige 
en overzichtelijke regelingen on ~ 
worpen:een tweefasenregeling,één 
voor de hoofdstroom en één voor 
de dwarsrichting.Later bleek de 
regeling te beperkt en werd de 
ruimte op het kruispunt vergroot 
om de autostromen sneller te 
kunnen afwikkelen . De uitbreiding 
van het aantal rijstroken ging 
ten koste van de trottoirs 
(breed genoeg bevonden) ,midden
steunpunten (voetgangers moeten 
roaa r in één keer over) en fiets
caden (fietsers moeten maar met 
àuto ' s weven). 
Het aantal fasen in de verkeers
lichtenregeling werd uitgebreid, 
omdat het afslaande autoverkeer 
gehinderd werd door o.a. recht
door gaande fietsers en omdat de 
bereidheid van het afslaande 
autoverkeer,om rekening te hou
den met de vrije doorgang van 
fietsers en voetgangers,aan het 
afnemen was.Hierdoor stokte de 
doorstroming.Uiteindelijk is ge
zocht naar een techniek om de 
èoorstroming te optimaliseren: 
èe verkeersafhankelijke regeling. 
De vaste groentijd op iedere 
richting werd teruggebracht tot 
5 à 10 sekonden,waarbij na de
Lektie de groentijd kan worden 
erlengd.De afwikkeling van 

fietsers werd aangepast aan de 
n•inimumtijd die voor de auto 
rodig is en de wachttijd van de 
fietsers werd rechtstreeks af
hankelijk van de hoeveelheid 
fietsers in de fase voor hem. 

: Omdat de detektielussen niet 
bruikbaar waren voor fietser s , 
kreeg de fietser een drukknop 
toegewezen.Om groen licht te 
krijgen moet op de knop worden 
qedrukt of worden gewacht tot
dat een auto zich aanmeldt. 

. .. naar flexibele regeling. 

Vervolgens werd de flexibele 
regeling geintroduceerd,een af
hankélijke regeling waarin de · 
volgorde van de groenrichtingen 
afhankeliik is van het ver-
keersaanbod.Deze flexibele regeling 
~aakt het mogelijk dat gunstig 
·i ngeprogrammeerde rijrichtingen 
snel en goed geholpen kunnen 
worden,ten koste van minder gun
stige,c.q. ongunstig ingepro
grammeerde richtingen."In sommi-
ge gevallen is het voor verkeers
deelnemers op ongunstige rijrich
t ingen volkomen onduidelijk of ze 

·aan de beurt komen·en zo ja,wan
neer",aldus verkeersdeskundigen 
v an het Studiecentrum Verkeers

_ ~ echniek.Gezien deze konstatering 
:van verkeerskundigen is het dan 
·ook n i et zo vre emd d at fiet se r s e n 
voetgangers door het rode licht . ~ i ; .. .. ~ 

.. j, 1·· 

rijden en lopen.Echter , wanneer 

'

fiets en voetganger gun s tig inge
programmeerd worden.ligt er voor 

1het langz a am verkeer wat meer 
binnen handbe r eik. De ENFB pleit 
e r voo r dat beleidsbe pale r d d u ide -

' lijk streven naar het scheppen 
v a n goede fiet s voo r zieninge n o p 

· met verkeersl ichten ge r ege l de 
kruispunten, e n da t minde r s nel 
moe t worden ge l oofd d at het t ot 
stand brengen e rvan verkeers
t e c hni sch niet haalb a ar i s . 

. Samen gevat : 

1-het aanta l verkeers lich ten i s 

l
. e no rm toegenomen 
-nog ste eds breid t het a antal 

ve rkeers l i c hten zich uit , d o or-
1 dat men vindt dat bepaalde pun-

ten slechts verbeterd kunnen 
worden d.m.v. het plaatsen van 
verkeerslichten 
de regelingen worden steeds 
0erfijnder,hetgeen ten koste 
1aat van het langzaam verkeer 

, Joordat met name voor de fiet
~er minimale groentijden wor
Jen aangehouden en de groen
\ase voor de fietser achter in 
het programma wordt geschoven 
Joor de veelvuldige en ver
~ijnde regelingen ervaart de 
\ietser zijn (veelal) lange 

'"'achttijd als onredelijk en 
besluit door het rode licht te 
('ij den 
vvermatig regelen van kruis
~unten irriteert ook autobe-
:tuurders die daardoor geneigd 
2ijn geregelde kruispunten te 
vermijden door ongewenst door 
woonbuurten te gaan "sluipen". 

trustratie,ongemak en gevaar 

· O~ ellende voor de fietser laat 
t;ch als volgt beschrijven: 
het wachten,voor de fietser 

: e,. xtra hinderlijk in de regen. 
Je hinder van uitlaatgassen, 

; ~lecht opgestelde voertu1.gen, 
~ngsrazende auto's die wel 

'1 roen hebben 
~e frustratie,wanneer de fiet
~er moet wachten,terwijl pa
rallelle richtingen wel groen 
"ebben 
het moeten nemen van risiko's 
aoordat de wachttijd onredelijk 
Lang of onnodig (bijv. rechts 
Qf) wordt bevonden of wanneer 
~nduidelijk is of de drukknop 
runktioneert 
h e t ongemak en gevaar om voor 
linksaf op te stellen tussen 

· J e auto's te moeten weven,of 
; l-,et rechts opstellen bij links
: u.fbeweging en voor de tweede 
: 11( e e r op hetzelfde kruispunt op 
: 9 roen licht te wachten 
· de frustratie,dat vlak na elk
~ar geplaatste verkeerslichten 

: v oor fietsers een rode go l f 
· : \.. ebben 

: de inspanning ,na elke stop 
. doet het lichaam alle energie 

leveren om op te trekken en op 
snelheid te komen 

- het ondervinden van een slechte 
roodlichtdiscipline bij ook au
tobestuurders,zodat bij groen 
nog niet veilig kan worden over
gestoken. 

Aanbevelingen 

· De ENFB is van mening dat zoveel 
, verkeerslichten als nu in Den 
' Haag geplaatst en hun wijze van 
afstelling niet bevorderlijk is 
voor een goed fietsklimaat en wil 

:de Commissie de volgende aanbeve-
lingen doen: 

-kom tot een heroverweging v an de 
geplaatste verkeersregelinstalla
ties en bezie kritisch of sommige 
daarvan kunnen worden verwijderd 
door aanpassing van de infra-

1

. struktuur (verkleinen kruisings
vlak,aanbrengen middensteunpunten 
e.d.) of Überhaupt nog wel nodig 

! Zl.Jn 
j -het uiterst kritisch bezien welke 
: richtingen kunnen worden gekombi ·-

neerd met groen licht voor recht
doorgaande fietsers ten behoeve 
van een zo groot mogelijke door
rijkans 

. -beperk de gemiddelde wachttijd 
van fietsers door of een véél 
langere groentijd (meeverlengen 
met parallel autoverkeer) of het 
op aanvraag voor de twee&keer 
groen krijgen binnen één cyclus 

-beperk de 5% wachttijd van fiet
sers door de zelfde maatregelen 
als de gemiddelde wachttijd,maar 
voeg een limiet toe:de maximale 
tijd die een fietser moet wachten 
bij zeer druk autoverkeer is 45 
sekonden 

-geef fietsers desgewenst voor
startgroen 

-laat fietsers zich vooraanmelden 
, : door een detektielus op 40 meter 

afstand voor het verkeerslicht 
-waar nooit grote fietsstromen 

komen kan eventueel worden ge
werkt met een vaste groentijd 
voor fietsers:beter is wanneer 
een stroom fietsers het groene 
licht door middel van een detek
tielus nabij de stopstreep ka n 
vas thouden . 

5 



ezo Mariahoeveweg? 
He t stikt in Nederland van de wegen. In t o taal is er 90 . 000 km 

a an ~leqlenqte, oer vierkante ki lnmeter, r>er inwoner of per auto 
'het dichtste wegennet van Europa . 
Wie een wegenkaart van Europa bekijkt zal het gekrioel van wegen 
op de paar vierkante centimeter kaart onmiddeli~k opvallen. 
Haagse fietsers weten dat in hun gebied de kansentratie van (auto) 
wegen het absurde benaderd· In de spitsuren worden een paar van 
di3 weqen volledia bezet, daarbuiten worden het al snel trooste
loze asfaltvlakte~ waarop snelheidsrekords gebroken kunnen worden. 

Wie met dit in gedachten een 
p l a n onder ogen komt voor een 
n ieuwe weq oo zo oncreveer het 
laatste s~uk~ e groe~ dat nog op
ge offerd kan worden, veronder
ste lt d at d at gepaard zal gaan 
rr.e t een ~o. erkeliik i i zersterke on
de r boUiüng naar · de noodzaak. 

In De n Haag gaat dat (zoals de 
meeste lezers bekend) anders. De 
p l a nnen voor de aanleg van de Ma
riahoeveweg zijn met geheimzin
n i gheid omgeven. Deze nieuw aan te 
l e ggen weg zou een verbinding gaan 
vormen tussen het Schenkviadukt 
e n de Verlengde Landscheidingsweg, 
paralel aan de sPoorlijn. 
- Hoezo Verlengde Landscheidings
weg, die is er toch nog niet? Nee, 
maa r de laatste berichten (via de 
t am- t am, zullen we maar zeggen) 
z i j n, dat in 1988 met de aanle~ 
wordt begonnen, of de gemeente 
Voor burg dat nu wel wil of niet, 
en bes list niet verdiept. 

Ik wilde me echter beperken tot 
de Mariahoeveweg. De ruimte die 
in de bestemmingsplannen (Bezui
denhout-midden, -oost en Maria
hoeveplein) is gereserveerd laten 
genoeg ruimte voor een autosnel
weg van Los Angeles-forrnaat. 
Zeker is maar zeker, zullen ze 
gedacht hebben bij de gemeente . 
Vrij zeker is dat de gedachten 
uitqaan naar een geheel kruisings
vri)e tweebaansweg. Voor de hoog
uit 5000 motorvoertuigen die hier 
per etmaal gebruik van zullen rna
ken, is dit ook ruim voldoende. 

Deze 5000 motorvoertuigen moe
ten komen van de nu in gebruik · 
zijnde route Schenkkade/Finnen
burg, een zeer fietsonvriende
lijke route wegens de hoge snel
heden waarmee gereden wordt. 

Het argument van de gemeente 
voor de aanleg van de deze ui
terst kostbare verbinding (lengte 
2,4 km, dit vergt ettelijke mil-

joenen) is het ontlasten van de 
eerder genoemde route. Voor een 
keer zijn we het hierin met de 
gemeente voor een deel eens! 
Deze route moet inderdaad aange
pakt, en li~ver vandaag dan mor
gen. 

Ne zijn dan ook byzonder blij 
dat we de gemeente een kostenbe
sparend alternatief kunnen oieden. 
Door het uitvoeren van een wijk
cirkulatieplan voor de wijken 
Mariahoeve en Bezuidenhout kan de 
he le route vèrkeersluw gemaakt 
worden. Het verkeer zal zich dan 
herve=delen over een aantal para
lelle routes die daar meer voor 

, geschikt zijn (Bezuidenhoutse weq, 
!Leidsestraatwecr en Prins Bernard
laa n te Voorbu~g). Daarmee worden 
trouwens de problemen op het 

'

Schenkviadukt enigzins verzacht, 
die door de ~ariahoeveweg nog 
eens verergerd zouden worden. 

Nadere details over dit wijk
cirkulatieplan verschijnen bin
nenkort in het blad van è.e Ver
eniging Bescherming . Voetgangers. 
In een volgende Fietsbel zullen 
de opstellers van het plan (Rik 
Zakee en ondercretekende) de oe
volgde methode-nader uitleggén, 
zodat andere wijken er hun voor
deel mee kunnen doen. 

Martin v.d.Berg . . 

arkeerf ouds: fietser betaalt mee .... 
Het zal weinig mensen ontgaan 

zijn, dat sinds ongeveer een 
jaar het openbaar vervoer gebruik 
afne emt. Het autogebruik neemt 
echter weer toe. Ten dele is dit 
toe te schrijven uan de stijgende 
ooenbaar vervoer tarieven. Tegen
over de OPenbaar Vervoerprijs 
staan echter de kosten van het au
togebruik en een zeer belangrijk 
onderdeel hiervan vormt de prijs 
die de automobilist moet betalen 
voor een parkeerplaats. De kosten 
van een pärkeerplaats in een par
keergarage zijn zo hoog (voor 
nieuwe garages 200 à 500 gulden 
oer maand) dat indien automobilis
~en dat zelf oo zouden moeten 
~rengen het openbaar vervoer on
danks de tariefstijgingen nog al
tijd veel goedkoper zou zijn. Als 
garagebouwers voor hun inkomsten 
afhankelijk zijn van individuele 
automobilisten kunnen ze het dan 
ook wel schudden: er maakt bijna 
niemand gebruik van. 

Ook in woningbouwplannen in 
stadsvernieuwingsgebieden moeten 
van de gemeente vaak. overdekte 
parkèerplaatsen zijn opgenomen. 
De exploitatiekosten daarvan 
worden doorberekend in de huur 

· van de woningen. Het nieuwst~ 
snufje van NYqvist en co is de 
instelling van e en parkeerfonds. 

. Dat betekent dat indie ners van 
bouwplannen d e parkeereis kun
n e n afkopen v~or e en b edra g van 
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fl5000 per geilste plaats• Dat 
geld wordt door de gemeente dan 
weer gebruikt voor de aanleg van 
parkeergarages. 

Wat zijn de gevolgen hiervan: 
Kosten van parkeergarages in 
stadsvernieuwingsgebieden 
zullen vaker worden doorbere
kend in de huur van woningen. 

- In gevallen waar voorheen vrij
stelling werd verleend van de 
aanleg van parkeerplaatsen 
moet nu een bijdrage worden be
taald voor parkeergarages el
ders. 

- Veel kantoorpanden met parkeer
garage blijken zo duur, dat ze 
onverhuurbaar zijn. Ook de ga
rage wordt dan niet qebruikt. 

Instelling van het fonds leidt 
er toe dat kantoren nog steeds 
onverhuurbaar zijn, maar de 
door de bouwer gefinancieerde 
parkeergarage openbaar is, dus 
wel al in gebruik. 

- I n bouwplannen worden vaak veel 
meer parkeerplaatsen geëist dan 
nodig is. De mees t e particulie
re garages staan daardoor lang 

'niet vol. Instelling van het 
fonds maakt het mogelijk dat de 
bouwer niet meer parkeerplaat
sen aanlegt dan waar volgens 
hem behoefte aan is. De rest 
koopt hij af. Hiervan legt de 
gemeente dan parkeerPlaatsen 
aan waar daar-wel behoefte aan 
is. 
Het is onthutsend dat bijna 

de gehele gemeenteraad met in
stelling van het fonds akkoord 
ging (alleen Links Den Haag 
tegen) . De ENFB is hiertegen 
een AROB-procedure begonnen. 
NYqvist heeft voorgesteld ons 
bezwaarschrift niet ontvanke
lijk te verklaren omdat het be7 
sluit "niet gericht op enig 
rechtsgevolg" zou zijn. Omdat 
de termijn voor afdoening 
van dat bezwaarschrift inmid
dels is verstreken zijn we al 
in beroep gegaan bij de Raad 
van Statè. Hopelijk gaan ze 
daat: wat serieuzer te werk. , 

Rik Zakee 

" 



FIETS BELEMMERINGEN 

VERKOOR-
Met ingang van heden is de ver

koop van E~B-materiaal in Den 
Haag anders geregeld. De verkoop
adressen op de Beeklaan, de Soen
dastraat en de Hertenrade zijn 
opge even. Al het materiaal be
vindt zich nu bij Bernard Weerd
meester, Galileistraat 150, tele
foon 604113 (overdag 756240) . De 
kleine artikelen zijn ook ver
krijgbaar bij de Biesieklette
stallingen (Leyweg, Scheveningen 
en Kijkduin) . Nieuw in de winkel 
zijn het boek over alle toeris
tisc he fietsroutes van Nederland 
en de fietsrouteboekjes Den 
Haag - Breda en verder. De laat
ste worden ook via de boekhandel 
verkocht (Paagman, Verwijs & 
Stam e.a.). Voor het aanvullen 
van je voorraad kun je ook bij 
onze stand op Parkpop (1 juli) 
terecht 

Tot Ziens! 

Bernard Weerdmeester 

ENFB-ARTIKELEN 

Stickers 
fijn dat ik fiets 
ga toch fietsen 
ENFB (rood,blauw) 
ENFB (groen/zwart) 

Vel met 6 stickers 
Stickervel AUWTO (8) 
Buttons 

Niet blij in de 
Kies de fiets 
El'iFB (groen) 

rij 

Ik fiets stil en .. 
Vuistfiets 
Hou het betaalbaar 

f0,25 

f1,50 
f1,
fl,

Boek Het Nieuwe Reizenf9,50 
E~FB Vakantieboek f1 7,50 
Alle toer. fietsrout.f28,-
Fietsrouteboekjes f 7,50 

2 voor ! 12,-
Breda - Diest 
Breda - Maastricht 
Den Haag - Breda 

. Brochures 
Boodschappen doen 
Fietsers uitgez. 

. Vuistfiets stempel 
Leporello 
E l'iFB - tas 
Set ansichtkaarten 
Speelkaarten veren 
Autoverschrikker 
Posters vanaf 

f 1,-

f 3, 
tlO,
f 5,
f 3,50 
f 7,50 
f 6,
f 0,50 

30EKEN 
De grote fietsroutes d·eel 3 

Den Haag - Breda - · Tilburg v. v. 

Eindelijk is het dan zover· : 
een Haags fietsrouteboek je. Op 
een van de belangrijkste proble
men "hoe fiets ik door de grote 
steden" geeft dit boekje een 
antwoord. In Delft kun je bij
voorbeeld van het sticker-sys
teem gebruik maken, voor Rotter
dam is er een ringroute. Onder-

. weg zijn allerlei knelpunten en 

. bez ienswaardi'iJheden aangegeven. 

Voor de mensen die een andere 
verveerswijze (metro/trein) kie~ 
zen voor een deel van de route 
is het boekje bijzonder bruik
baar. Van een groot aantal sta
tions is een route naar het 
stadscentrum beschreven. 

Toch zijn er bi) dit uitste-
kende boekje nog wel enkele on

: volkomenheden: het is niet dui
ldelijk waar de fietser die van
luit Breda op het Haagse Buiten-
hof aankomt-heen moet (route-

I
, boekje binnen Den Haag?) ; een 
stationsroute van HS naar het 
Rijswijkseplein v.v. is weinig 
zeggend, in plaats daarvan was 
een route vanuit station Rijs-
wijk om dit Rijswijkseplein te 
mijden misschien zinvoller ge
weest. 

Het boekje kost t7,50 en is 
verkrijgbaar bij El'iFB en boek
handel (zie verkoop) . 

EEN GCEIE PLRQ'l'S I.K:fJl. ct: SEN'=DR ('X.HRI<E
LRI=lRl 1'5 PRECJES IUS'SEN HET Vcx::R-'SPQI

E'ORD EN HET FRRME WIE N U HET 
'SIUUR RRM~RRKT. KRN 
-----. -.,.,;FIT eEL.EVEN 

I 

I 
I 

r&1 
Resi en Transi en de schrik 

van de fietsendieven. 

De elektronica-maniakken 
onderkennen het probleem van 
de fietsendiefstallen en daar-

. om is nu een stripboek ver
schenen over het maken van 
een anti-diefstal-alarm voor 
fietsen. Een urint-beschrij
ving is los bij leverbaar. Het 
boek is meer een inleiding op 
de elektronica dan een dieu-i gaande analyse van het dief-

1 stalprobleem. 
Hét is niet te hopen dat ie
dereen zo'n alarm oo z'n 

· fiets gaat bouwen: - dan 
wordt het een behoorlijke 
herrie in de stad. Het boek 
kost t19,- en is verkrijg-

. baar bij uitgeverij Elek
: tuur in Beek (L) . 

B.W. 7 
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aanwezig met een 
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REDAKTIONEEL BIJ DE VOORPLAAT 

Democratie .............. . architect die er tegen is slechts "goh handig" denk je 
Volksregering zegt het woo rden
boek. Een mooie kreet, maar de 
mensen (het volk) geloven er 
niet meer in. Bij de laatste 
opiniepeilingen gaan de dr i e 
Nederlandse politieke partijen 
die he t woord " Democratie " in 
hun naam hebben met sprongen 
achteruit. 

vijf (5) minuten. En dat terwijl ze a ls fie tser als je 
natuurlijk beide even (on)deskundig 
zijn. . . . ... . democratie... . ... zoiets ziet. I.p.v. 

Op 4 april in de verschoven commis- het irritante bord-ie 
sievergadering was één agendapunt uit- "fietsers afstappen" 
gesteld, een ander kon niet worden af-
gemaakt door zeer gebrekkige voorinfor- wordt de straat nu 
matie. De ENFB- voorzitster die insprak zo gemaakt dat al.!.. 

Het is ook allemaal niet zo gek 
als je bijvoorbeeld de situatie 
in Den Haag bekijkt. De wethouder 
probeert de raadscommissie om de 
tuin te leiden door bijvoorbeeld: 
- comm i ssievergaderingen ineens 

te verzetten 
- agenda's van vergaderingen twee 

dagen van tevoren te veranderen 
- stukken niet op te sturen 
- bepaalde onderwerpen helemaal 

niet in de commissie te behande-
len. 

De commissieleden z ijn daar niet 
zo gelukkig mee . Voor de niet - po
litici is het alle maal nog erger : 
z ij krijgen van onze vriend Nyqvist 
(natuurlijk hij weer) vaak hele
maal niets te .horen . ENFB, ROVER, 
wijkorganisaties en anderen zitten 
daar mooi mee . ... . democrat ie •.. 
Door die chaotische agendering en 
stukkenverzending duren de commis
sievergaderingen dan bovendien no
deloos lang. 
Bovendien haalt Nyqvist het in ZlJn 
hoofd om buitenstaand ers die vóór 
zijn beleid z ijn uren aan het woord 
te laten , terwijl actiegroepen het 
in vijf minuten moeten doen; een 
voorbee ld: in de hofvijverzaak mag 
een architect die vóór een parkeer
garage is 20 minuten leuteren, een 

ALGEMEEN 

over een agendapunt dat de wethouder 
eerst helemaal had willen verzwijgen 
melde het ook nog eens. democratie 

Toch wordt er nog wel eens naar de 
mensen geluisterd, zelfs naar indivi-

duen . Wie bijvoorbeeld klaagt 
ove r een gat in het wegdek kan 
wel op een reaktie van de ge-
meente rekenen. Wij verwachten 
dat het aantal gaten binnenkort 
drast isch toeneemt door bezuini
gingen op het onderhoud. Hiero-
ver in deze bel een verhaal . Als 
het onderhoud van de fietspaden 
e cht te gortig wordt , kun je 
b ijvoorbeeld over de Utrechtse 
Baan gaan fietsen . J. Lamet jr 
probeerde het en vertelt van 
z ijn ervaringen . 

Terug naar het woord d e mocrati e . 
Wie door de politiek helemaal in 
de steek gelaten wordt kan altijd 
nog een AROB-procedure beginnen. 
De ENFB-Den Haag heeft er inmid
dels al 4 lopen. In deze bel iets 
over wat h e t is en hoe het gaat . 

Wie niets met de democratische 
artikelen te maken wil hebben kan 
een stuk over verkeerslichten le
zen : bijzonder democratisch, al 
krijgt ook hier degene met de 
grootste uitlaatklep het meeste 
groen !!! 

Wie dacht, dat de ANWB al leen maa r een autoclub was , vergist z ich toch e cht. 
Om het , ook de Algemene tre ffende ledenve rlies tegen te gaan , heeft deze b ond 
een aparte jongerenafdel i ng opqericht : Club J, me t een eigen Club J Magazi en . 
Enke l e koppen hieruit : 

leen fietsers er 
langs kunnen. Bij 
navraag blijkt de 
werkelijke reden een 
héél andere te zijn: 
Bez uiniging. Alleen 
de slechte stukken 
s traat worden gere-
p areerd ! ! 

" 11oLLu Date 1.;ordcn voi,.;assen ". 
"l tl:r· L.jea en meeëters hoeven niet .'" 
" ; ··~ (JY'Ote !'lub J - pl't:.j;;enfees~ " (hoofdprijs een auto, dit voo r jongeren onder to 
de 20 jaar). 
'' !·tlomm enrl 1taar het jaar 2UOO ''. 
" ~unke~baL : jonue sport voor jonge mensen ". 
" Ie ba.•;t:s lJan je konJt:tie " doo r Aart Gisolf. 
" ~un Juverende ro~k&roll -di~o L. p . voo r ieder nieuw lid van Club J ". 
'"•c• l11d .1•!0mjJuter l<on méér dun je, denkt " door Chriet Titulaer . 

En a lle a fgebe e lde jongens en meisjes hebben gymschoenen aan. Fiets is weer in opmars 

NATIONALE FIETSDAG 

Op z aterdag 12 mei is weer de grote landelijke fiet s dag , georganiseerd 
doo r de Algemene . 
Van deze gelegenheid willen wij nu eens gebruik maken om de ongetwij 
fe ld in grote getale aanwezige fietsers eens te wijzen op het bestaan -
hoewel dàt waarschijnlijk niet nodig is - en funktioneren van de ENFB 
in Den Haag . 
We willen dit op een vriendelijke ( !! ) manier doen en tegelijk aansluiten 
bij de onderhoudsaktie van de week daarna . 
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Aan de hand van de route willen we een berichtje opstellen , waar de 
obstakels voor fietsers uit de route gelicht worden en besproken vol 
gen s goede ENFB - principes . 
Wie helpt mee op deze dag , en eventueel met het opstellen van zo ' n 
brief? Een telefoontje graag naar één van de aktieve leden (zie adres 
senlijst) of briefkaa r tje naar onze postbus . 

'Overgangsmaatregel!' 



MAAK VAN HET FIETSPAD GEEN MOORDKUIL 
Gaten in het fietspad, glas on de weg, doorelkaarschuddend de tram

baan over- dat ziJn maar een paar van de irritaties die je als dage
liJkse fietser on de weg tegenkomt. 
Een fiets hééft geen vering, wordt daar wel eens rekening mee gehouden? 
Zoals op allerlei gemeentenosten wordt ook OD de begroting voor on
derhoud bezuinigd. Van 20 milJoen naar ruim 11 milJoen is biJna een 
balverinQ. )U van de 85 stratemakers werkeloos op straat gezet. 
TerwiJl JUist de bestrate·wegen en betegelde fietspaden veel onderhoud 

1 vergen. 

Bezujnigingen nodig, maar .... 

1 
De noodzaak van bezuinigen zien 

we a l s ENFB heus wel in. Maar be
kijk 66k eens of het niet anders 
kan - efficiënter, goedkoper. 
Niet een fietspad de ene maand 
penbreken omdat er een leiding of 
kabe l vernieuv,dmoet worden, en 
een paar maanden later wéér omdat 
de weg gerekonstrueerd moet worden. 
Minder stratem"akers-werk ui tbe
steden, omdat dat een stuk duur
der i s dan eigen personeel inzet
ten . De wagentjes van gemeente 
rein i ging niet over het fietspad 
laten rijden, omdat ze veel te 
zwaar zijn. 

Glas . 

Of neem al het glas op de weg. 

Afkomstig van o.a. auto-ongevallen. 
Haarom veegt de politie dat glas 
altijd naar de zijkant van de weg, 
waar je er als fietser wel gedwon
gen bent om doorheen te rijden? 
Laat het toch midden op de weg 
liggen! 
Toen één van onze leden eens ging 
letten op slecht onderhouden wegen, 
konstateerde hij op heel veel 
plaatsen glas op het fietspad of 
aan de zijkant van de weg, bijna 
nog vaker dan een slechte bestra
ting. 

"We doen het zelf wel." 

Daarom nemen we het heft in ei
gen hand. Om te protesteren tegen 
de verregaande bezuinigingen gaan 
we demonstratieve onderhoudsak tie s 
houden. 

FIETSBELEMMERINGEN 

s-= -A 

~'·/" ,./ "r·~ 
In de week van 14-19 mei gaan we 
met een reparatieploeg de stad in. 
Met bakfiets en materiaal gaan we 
de gaten in het wegdek zelf repa
reren en het glas opruimen. Daar
bij maken we voorbijgangers d.m.v. 
het uitdelen van foldertjes duide
lijk waarom we het doen. 

We zijn in die week op diverse 
plaatsen in de stad te vinden, 
niet alleen in het centrum (Grote 
Kerk, Gedempte Grach t) maar ook 
in de buitenwijken waar het onder 
houd slecht is . 
We delen dan ook kl3chtenkaarcen 
uit die opgestuurd kunnen worden 
naar Gemeentewerken, om ze erop 
te attenderen hoe slecht de toe
stand is . 
Ook in deze Fietsbelangen zit een 
kaart (omslag). Stuur hem op ! 
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AUTO -- MATISMEN DIEN EENS EEN 
SCHADECLAIM IN "Wat moet je ermee?" v roeg de 

niet-rokers veren iging CAN zich af 
toen iemand in een inge zonden 
brief in Margriet verklaarde : 
"95 % van die anti-rook-praatj es 
makers gaan met een gerust gewe 
ten achter het stuur v an een auto 
zitten". 
De CAN polste vier niet r okende 
automobilisten, hetgeen r e akties 
opleverde als "dit gaa t te ver ", 
"er zit wel wat in" en "zo kun 
je nog uren do;rgaan". 
Eén van de ondervraagden stelde 
voorde mot o r altijd uit te scha
kelen als hij langer dan 15 secon
den moest wachten, maar een ande r 
"gokte maar op windkracht 9 ". 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Het is de PvdA ernst me t de 
zure regen, aldus moest een bos
wandeling bij Hollandsche Radin g , 
waarbij de pers was uitgenodigd, 
duidelijk maken. 
De eerste zin van een art ikel in 
de Vo lkskrant roept echte r a l de 
nodige twijfels op: "De winter
mist is al geweken voor een l en
tezonnetje als Joop den Uyl pe r 
auto arriveert bij het s poorweg
station van Hollandsche Rading". 
Zou die man wel weten hoe een 
trein er van binnen uitziet? 

~ ~ f ~ f ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Zoals u wellicht niet weet be
staat er een door de Kamer van 
Koophandel gedomineerd 'Verkeers
overleg 's Gravenhage", waarin 
naast een hele reeks ondernemers
clubs ook de vervoers-en dienst-
e nbonden van zowel FNV als CNV 
zitting hebben.Dit verkeersover
leg reageerde onlangs gepikeerd 
op een zinsnede in een notitie 
ove r het Rij sw ijkseplein die 
luidde: 

"Het autoverkeer is ze lf min of 
meer veroorzaker van de capaci
teitsproblemen en daarmee samen
hangende filevorming" . 
"De logica van deze opmerking 
ontgaat ons volkomen",aldus het 
verkeersoverleg dat voorts na 
enige waarderende woorden voor 
de autoplannen van wethouder 
Nyqvist erop aandrong de ver
keerslichtbeinvloeding door de 
tram op het Rijswijkseplein uit 
te schakelen omdat het autover
keer hierdoor te veel werd opge
houden . 
Dit laatste ging echter d e raads
commissie (met uitzonde ring van 
de VVD) te ver. 

Woon-werk verkeer zou eigenlijk 
niet per auto moeten worden 
afgewikkeld,7o vond ook de 
Tweede Kamer blijkens het Struk
tuurschema Verkeer en Vervoer. 
Groot is dan ook onze ergernis 
over de enorme -antallen parkeer
plaatsen,die voor de Tweede Kamer 
z ijn gereserveerd. 
Die parkeerplaatsen worden betaald 
door de Rijks Gebouwen Dienst,die 
ook diverse andere ministeries 
van enorme parkeerkelders heeft 
voorzien,en zelf valt onder het 
ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer (!) 
De verantwoordelijke minister, 
Winsemius,kreeg dan ook onlangs 
een brief van ons,waarin gevraagd 
werd de garagemanie van de RGD 
en igszins in te tomen. 

ONDERHOUDEN (D) 
In Voorburg doet de gemeente er 
alles aan om de fietspaden langs 
de Kon. Wilhelminalaan, tussen 
de van Ar emberge laan en de Prins 
Bernhardlaan , op te heffen . 
Na eerst deze fietspaden in het 
besLemmingsp l an te hebben wegbe 
stemd - om plaats te maken voor 
meer parkeerp l aatsen - werd on-
~nqs een poging ondernomen om 

doz~ fietspaden vanwege (slecht) 
onderhoudsredenen a f te sluiten . 
Doordat de boomvortels de be 
strating omhoogdrukten , zou het 
fietsen aldaar te gevaarlijk zijn. 
Omdat de ENFB - werkgroep Voorburg 
er alles aan gelegen i s om de 
fietspaden langs de Kon. Wilhel
minalaan te behouden , ontmoette 
de mededeling dat de fietspaden 
"tijdelijk" afgesloten zouden wor
den, bij ons weinig enthousiasme. 
Zeker omdat we kort d-arvoor 
doo r Gedeputeer de Staten in ons 
bezwaar tegen het wegbestemmen 
van de fietspaden gegrond waren 
verklaard. · Bovendien vonden wij 
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de hele zaak e r g ove rdreven; 
bij elke boom rammelden een stuk 
of tien tegels , maar echte gaten 
of bobbels , waardoor fietsers 
ten val zouden kunnen komen , 
waren er niet. Afsluiten zou dan 
ook een erg rigareuze maatregel 
zijn. 
Ook de raadscommissie Openbare 
Werken, Verkeer en Vervoer was 
in meerderheid n i et te spreken 
over de voorgestelde maatregel; 
zij waren de mening toegedaan 
dat de fietspaden opnieuw be
straat moesten worden, en dat 
alle populieren vervangen moes
t e n worden door nieuwe bomen. 
Aldus geschiedde . En vanaf 
maart j.l . is het op de Kon . 
Wilhelminalaan weer prettig en 
veiliq fietsen, staan er nieuwe 
bomen; en is de gemeente bij de 
kroon in beroep gegaan om de 
fietspaden alsnog weg te krij gen. 

Jac Welters 

Zoals in het artikel over de 
onderhoudsaktie al te lezen is, 
kun je als fietser heel wat 
schade oplopen als gevolg van 
slecht onderhouden weggedeeltes. 
Om er enkele te noemen: 
- lekke banden 
- frame-breuk 
- los rammelende onderdelen 
- een slechte gezondheid, last 

van je rug. 
Nou, misschien wist je het nog 
niet, maar hierover kun je in de 
gemeente een schadeclaim indienen. 
Aan de gemeente is, op g rond van 
artike l 209h van de Gemeentewet 
de zorg opgedragen voor de in
standhouding, bruikbaarheid en 
veili gheid van de publieke wegen 
b innen haar g r ondgebied. 

Wanneer de gemeente deze zorg 
niet naar behor en uitvoert, kan 
vereerde lL,g plaatsvinden op ba
sis va n artikel 14.1 van het bur 
ge rlijk wetboek (onrechtmatige 
daad) . 

I n Den Haag worden jaa rlijk s 
500 à 600 schadeclaims ingediend, 
in meerderheid · door automobilis
ten. Wanneer aangi ft e wordt ge 
daan, gaat een opz ichter kijken 
en maakt rapport op. 
Schadeclaims van voetgangers zij n 
er betrekkelijk we i n i g en van 
fietsers helemaal. 

~us: d oe daar eens wat aan. J e 
~ebt vast wel eens schade geleden 
door een slecht onderhouden 
fietspad of glas op de weg . 

Een briefje naar de gemeente en 
het komt allemaal goed! 

------------"l 



AROB-PROCEDURES: EEN SOORT NOODREM 
Je we t-AROB is enige jaren geleden 
en he t leven geroepen om meer 
: ech t szekerheid te bieden tegen 
'esl i ssingen van de overheid . 
èen AROB procedure is in prin 
: ipe mogelijk tegen elke beslis
;ing van de gemeente,waartegen 
Jeen andere beroepsmogelij-kheid 
Je sta at. 
l n h e t kort werkt het als volgt: 
linne n 30 dagen na het besluit 
noet bij Burgerneester en Wetheu
le rs een bezwaarschrift worden 
Lnged iend.Het kan nodig zijn 
.ege l ijk bij de Raa d v an State 
!en s chorsingsve r zoek in te di e 
Jen omdat ande r s he t besluit 
~oge l ijk al is uitge voerd voor 
Je h e le procedure is afge h a nde l d . 
I & W h e bbe n 30 d age n,één ma a l 

·; e verlengen met nog eens 30 
l agen,om het bezwaarschrift af 
:: e handelen. 
[ s binnen die termijn geen of een 
)nbevredigend antwoord van B & W 
)ntvangen ,dan kan in beroep wor
Jen gegaan bij de Raad van State. 
re gen ministeriële beschikkingen 
' an ook in beroep worden gegaan 
Jij de Raad van State,rnaar hier 
1aat er geen bezwaarschriften 
' rocedure aan vooraf. 
)ok het uitblijven van een 
Je schikking kan als een besluit 
•orden beschouwd,waartegen een 
\ ROB-procedure openstaat. 
[n het algemeen zal de Raad van 
>tate er vooral op letten,of op 
'en behoorlijke wijz e met de be
La nge n van de betrokke nen is 

)mgesprongen.Dat is één van de 
l oelen,die we via de wet-AROB 
1open te bereiken:Het doen van 
illerlei mooie beloften en dan 
Je r volgens iets heel anders doen 
KBXXä~~xxäexRRBäX~BHX~XBXH 
~ al de Raad van State zeker af
<euren. 
~e hebben nu vier AROB-proce
l ures lopen.Over twee daarv an 
(Rijswijkseweg en stationsstal
Lingen) staan artikelen in deze 
' ietsbel,over de derde (Groot
lertoginnelaan) staat wat in de 
rubriek In het kort . De vierde 
)etreft het instellen v an een 
Jarkeerfonds . Daarover een v ol
J'ende keer meer. 

RIJSWIJKSEWEG 
Al ·a re n een knelpunt . 

De ·~ntwegen langs de Rijswijk 
seweg vormen al jaren een bekend 
knelpunt voor fietsers . Er wordt 
ook a ~ jaren gedokterd om e r wat 
aan te veranderen . 
In ju l i 1980 kwam éé n van onze 
akt i eve leden , destij d s a mbtenaar 
onder Nyqvist , met een f o l de r 
aanzetten , die b ij de bewone r s 
in de b u s was gestopt en waarin 
voorst.e l len voor r ekonst rukt i e 
erden gedaan . 
e mopsten vóór de 30ste reage 

ren maar moch ten vooral n i et zeg 
gen d a t we de f o l de r va n hem had 
den gek r egen , want Nyqv i s t was 
(en i s ) de ENFB lieve r kwi jt dan 
rijk . Er wa r en i n het p l an geen 
fietsvoorzieninge n opgenomen . 
We l eEn vrije trambaan en vij f 
rijen parkeerp l aa t sen . Ook zou 
het voor n i et- bestemmings (auto) 
verkePr vee l moeilijke r worden 
om helemaal rechtdoor ove r de 
vcntw€g te rijden . 

Bezwaê:rschrift . 

Omdët we wel verwachtten, dat 
Nyqvi~t zich niets van onze be
zwarer aan zou trekken , werd ook 
alvast een brief van vijf kantjes 
aan de toenmalige commissie OVV 
opgeste ld , die sindsdien , geko
~lëerc en wel , keurig in een 
laatjE ligt. 
Tn juri 1982 kregen de leden van 
de con~issie OVV een schriftelijke 
mededeling van Nyqvist: de tram
sporer zouden eind ' 82/begin ' 83 
moeter worden vernieuwd en zou
den dan meteen naar het midden 
van de rijbaan worden geplaatst. 

Omdët ee n vrije baan ten koste 

I
van de doorstroming van het auto 
vc rkee r zou gaan , zouden de auto 
l's nog over de tramrails mogen 
~'lijven rijden , zolang de Zoomse -

lwcg (d ie men als a l ternat i eve 
route voor de Ri jswijkseweg be 
~ch ou~t) nog niet gereed i s. 
St i lte . ----

Er J s nog wel sprake van "het 
ontneme n v an d oorgaande karakter 
aan d E v e ntwege n" en "Nadat het 
p l an ln inspraak zal zijn ge-

bracht , zal he t aan de commi ss i e 
OVV worden gep r esen t e e r d ". 
Vervolgens wee r st i lte . 
Op 7 decembe r 1983 weer ~en 
schrifte l i jke medede ling van 
Nyqvist : 
" Zowel de tramspo r e n a l s d e fun
der i ng ond e r d e tramspore n ( ... ) 
moeten i n de loop va n 1984 wor
den vern ie uwd." 

Het bleek d a t a lwee r a a n een 
n i e uw p l an werd gesleuteld waa r 
in "geen voor z ieni nge n mee r z ijn 
opgenomen tot wijzig ing v an de 
ventwege n ", wa nt d a t k o st de ge 
meente drie t on ek s tra en dat 
heeft de gemeente vo l gens Nyq
vist n i et meer. 

De commissie reageerde niet. 
Eerder , bij de behandeling van 
het bestemmingsplan bleek al , 
dat de r aad geen behoefte had aan 
fietspaden op dit wegdek. 
Tegen d i e besliss i ng z ij n we in 
midde l s in beroep gegaan bij Ge
deputeerde Staten . 

Het is echter nu of nooit: als 
een rekonst r ukt i e zonde r f ietspa
den wordt doorgevoe r d kunnen we 
het i n de toekoms t we l ve r geten . 
Vandaar dat we tegen de handels 
wijze van de gemeente in beroep 
zijn gega?n bij de Raad van State . 
Beroepsgrond onbehoorlijk bestuur, 
of n i et soms? 

Rik Zakee. 

STATIONSSTALLINGEN 
Wat is er aan de hand? 

Hoe zit he t nu e i genli j k met 
d i e vervroegde slui t ing van de 
fietsensta llinge n op HS en CS7 
Kr antebe ri chten ove r ons beroep 
b i j de Raad va n State hebben 
b li jkbaar t ot en i ge ve r warring 
gele i d . 
Dat is ni et zo v r eemd . Vi er ver
schi l lende woo r dvoe r de r s van NS 
en de doch t e ronderneming Servex 
(de behee r der van de sta l lingen) 
zeiden a lle maa l wat anders , ter 
wij l enke l e ma l en eerder gedane 
uitsprake n we r de n he r roepen . 
Hoogst waa r schijn l ijk is er on 
geveer het vo l gende aan de hand . 

Allereerst is en i ge tijd gele 
den een beperktere openstelling 
in het week end i ngevoerd ( ' sa
vonds om 1 uur d i eh t , 's zondags 
pas om ha lf nege n open) . 

Verdere bepe r k i ng van tijden . 

De bedoe ling i s in de toekomst 
tot e e n verder be perki ng van de 
op e ningstijden t e k omen . I n een 
a antal gevalle n zulle n voor l ate 
fi e tsers fietskluiz e n wo r den ge 
plaatst. 
He t is niet duidelijk o f dit 
laatste ook voor HS en / of CS 
geldt. Er bleken echter problemen 

te zijn met de sloten voo r f i ets
kluizen, waardoor de invoer i ng 
van de be perkte open i ngstijden 
is ve rtraagd . 
Vo l ge ns de Se r vex gaat het bij 
CS om een k l e ine beperking van 
de open i ngsti jd ( "met hooguit 
een u urtje" ) , maa r op HS gaat 
he t om f o rs e i ngrepen (ee r dere 
berichten spraken over sluiting 
om elf uur ) . 

ENFB i n bereop bij Raad van State. 

Een p r ob l e em is, dat de NS for
meel geen ove r he i d i s en dus niet 
valt onder d e we t Admin i stratieve 
Rech tssp r a ak Overhe i dsbeslissing
en (AROB) . Omdat echte r de staat 
de e nige a a ndeelhouder is kan de 
mini s ter wel r i chtlijnen uitvaar 
d igen waar de NS zich aan te 
houde n heef t . 

In ons bereop bij de Raad van 
State hebben we daarom maar be 
zwaar gemaakt tegen het ontbre 
ken van dergelijke richtlijnen , 
waardoor de NS zelf maar wat aan 
het p i onieren i s geslagen . 

Rik Zakee . 
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IN HET KORT 
Met het oog op de raadsverkie
zingen van maart 1986 zijn we nu 
al bezig met het bijhouden van 
een kieswijzer.Sinds de zomer 
van 1982 hebben we de diverse 
raadsfrakties 41 keer kunnen 
beoordelen.Daarbij komen nog een 
aantal onderwerpen waarover de 
raads- en commissieverslagen nog 
niet binnen zijn (we kunnen niet 
overal zelf bij zijn) .Van die 
41 keer haalde Links Den Haag 30 
keer een voldoende,de PvdA 15 
keer,D'66 5 keer,het CDA 3 keer 
en VVD en SGP/GPV/RPF nul keer. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sommige ambtenaren zijn heel wat 
minder tevreden over Links Den 
Haag.Toen het raadslid Hans van 
Oel onlangs een fietspad op een 
deel van de Groothertoginnelaan 
bepleitte (het voorstel van B & 
W was een fietssuggestiestrook) 
zei de betrokken ambtenaar,Te 
Nijenhuis:"Daar ga ik geen ant
woord op geven " . 
Ook de ENFB vond de voorgestelde 
fietsstrook maar nep en diende 
een bezwaarschrift in bij B & W 
(de raadscommissie was akkoord 
gegaan) .Het college wist geen 
antwoord te produceren binnen de 
voorgeschreven termijn,dus gingen 
we in beroep bij de Raad van State 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Onlang s kregen enige ENFB-succes
sen hun beslag :langs een deel van 
de Groen van Prinstererlaan werd 
door de aanleg van fietspaden het 
racebaan-effekt ingedamd en tus
sen Babylon en het Centraal Sta
tion door verscheen ook een 
fietspad.Voorts werd het inrij
verbod voor fietsers op de Hoge 
Wal opgeheven. 
Veel meer zit er voorlopig niet 
in: 
Fietspaden bii het doortrekken 
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'· 
van lijn 3,ee~ paar doorste~kjes 
in Mariahoeve en een inrijverbod 
van één kant voor auto's in de 
Adelheidstraat.Wat B & W betreft 
blijft het daar voorlopig bij.De 
raadscomnissie eiste echter nog 
een fietsoversteek Zusterstraat
Bij de Westermolens v.v. 

De ENFB beschikt weer over een 
werkg roep Publiciteit.Coördinator 
is Bernard Weerdmeester (tel. 
60 41 13) ,die meteen enthousiast 
van leer is getrokken.Op het 
schoo lverlatersfestival werd al 
voor honderd gulden aan materiaal 
vcrkocht en via de Biesieklette
fietse nstalling werd al twee
honde rd gulden omgezet .Er wordt 
n u hard gezocht naar mogelijkhe
den om nieuwe leden te winnen. 
Nieuwe folders zijn in de maak 
en we zullen bij heel wat mani
festaties aanwezig zijn . 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bij Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland hebben we tegen twee 
bestemmingsplannen een bezwaar
schrift ingediend. 
In Laakkwartier-Noord was onze 
voornaamste grief het niet opne
men van fietspaden langs de Rijs
wijkseweg. 
In Transvaal bleek weer eens,dat 
er blijkbaar geen geld is voor 
goedkope fietsvoorzieningen 
(fietspad De la Reyweg) ,maar wel 
voor dure autovoorzieningen 
(parkeergarage bij de Markt aan 
de Herman Costerstraat) .Zeer 
storend is ook,dat men er in oude 
wijken steeds van uit gaat,dat 
net aantal autobezitters nog wel 
flink zal toenemen (dus meer 
~arkeerplaatsen). 

~++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Geen gehoor kregen we bij GS met 

onze bezwaren tegen het profiel 
van de Prinsegracht,opgenomen in 
het bestemmingsplan Centrum-Zuid. 
"Vier rijstroken zijn absoluut 
noodzakelijk ",aldus GS."Fietspa
dcn zijn abso luut noodzakelijk", 
nldus de ENFB (ja,zo kunnen wij 
het ook) .De Kroon mag beslissen. 

"++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Maar liefst 2000 parkeerplaatsen 
wille n B & W in parkeergarages in 
Scheven ingen laten aanleggen en 
,'en meerderheid in de raad lijkt 
hermee akkoord te zullen gaan. 
~,als zo vaak heeft de ENFB weer 

,,,·en inspraak kunnen leveren. "Die 
111 toc h tegen ", hebben ze zeke r 

gedacht. 
Inderdaad.Zal ook wel weer op 
een AROB-procedure uitdraaien. 

Het voortdurende geschuif van de 
heer Nyqvist met de agenda's van 
de raadscommissie ROVV leidde 
ertoe,dat toen uiteindelijk de 
rapportage van de Stuurgroep 
Langzaam Verkeer,het voorstel 
fietsvoorzieningen 1984 en het 
Rijswijkseplein werden behandeld, 
een groot deel van de commissie 
afwezig was.Links Den Haag en 
D'66 hadden het helemaal laten 
afweten en zo zat mevrouw Bur
gers alleen tegenover vier 
blauwe blazers van de VVD.Het 
werd een heel tam avondje.Wim 
Schild,de enige journalist, 
maakte wanhopige gebaren zo van 
"wat moet ik daar nou ov~r op
schrijven?"Tja ,daar vraag je me 
wat. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bewaakte fietsenstallingen als 
werklozenprojekt kennen we in 
Den Haag dankzij Biesieklette. 
De gemeente gaat dat stimuleren 
en de ENFB mocht een lokatie in 
het centrum aanwijzen.De Groen
markt leek ons wel aardig. 



ADVERTENTIES 
+ + + + + + + + 0 P R 0 E P + + + + + + + + + 

voor de ENFB - onderhoudsaktie in de week van 
16 - 19 mei hebben we nodig enkele 

b a k f i e t s e n 
met berj_jders 

Bel even of schrijf naar onze postbus 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + B I E S I E K L E T T E + + + + + + + 
Biesieklette, een dynamisch vrijwilligerspro 
jekt, zoekt voor haaruitbreidingen in Scheveningen 
op de Boulevard en in Kijkduin naast het Atlantic 
Hotel nog enkele 

w e r k l o z e n 
die met behoud van uitkering en tegen onkosten
ver goeding de stallingen willen helpen runnen. 
Wie geinteresseerd is, kan zich opgeven bij 
de projektleider Nick Gabb, tel. 859524. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + Eng op straat + + + + + + + + + + + 
Samen met enkele andere organisaties willen 
we iets gaan doen aan het gevaar dat vrouwen 
lopen als ze (m.n. 's avonds en 's nachts) op 
straat zijn. Daarbij hoort ook een inventari
satie van alle gevaarlijke punten in Den Haag. 
En aangezien onze aktieve kern nog steeds 
slechts één vrouw rijk is, verzoeken we iede
reen om ons te helpen hiermee: bel even of 
schrijf naar onze postbus als je wat weet. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

KONTAKTPERSONEN 
Leidschendam 270838 Landelijk Bestuur 456559 
Frans Booij, Van Ruysdaellaan 48 
Voorburg 874291 
Elly Verzaal, Oesterloostraat 9 
Rijswijk 902508 
Wim Dammers, p/a Wereldwinkel, 
Schoolstraat 56 
Den Haag 250626 
Rik Zakee, Ln v.Meerdervoort 720 
Overdag 694341 tst. 2457 
edaktie Fietsbel 451018 

Jenny Schoemaker, Daguerrestr 36 

Jac Wolters, Spakenburgstraat 13 
Verkoopadressen 

- Hertenrade 111 
- Beeklaan 456b 
- Soendastraat 27a 
- Galileistraat 150 
- Biesieklette, 

Leyweg, naast V&D 

664420 
607891 
653538 
604113 

PUBLICITEIT 
Bij W1JZe van proef heeft de af
deling Den Haag nu twee werk
groepen: de één houdt zich bezig 
met de Gemeentepolitiek, de an
der met de ENFB-Publiciteit. 
De laatste groep, met als coordi
nator Bernard Weerdmeester, ver
zorgt de Persberichten, de ma
teriaalverkoop en de Fietsbel. 
Door deze verandering is ons ver
koopmateriaal nu niet meer bij 
Henk Heeger, maar bij Bernard te 
vinden. Henk heeft dit een groot 
(te groot vindt hijzelf) aantal 
jaren op fantastische wijze be
heerd, waarvoor wij hem uiteraard 
veel dank verschuldigd zijn. 
De werkgroep Publiciteit heeft 
inmiddels enkele dingen aan de 
winkel toegevoegd: 
- buttons "hou het betaalbaar" 
- stickervellen "auwto" 
- speelkaarten met voetveren 
Binnenkort komt een nieuwe Haagse 
folder uit, gericht op gebruikers 
van fietsenstallingen. 
We verkochten al spulletjes op 
het schoolverlatersfestival op 
25 februari en op een avond over 
Haagse pleinen op 3 april. Bij 
de opening van de Biesieklette
stalling in Scheveningen op 28 
april en de Nationale Fietsdag 
hopen we ook van de partij te 
zijn. Help Eens!!! (604113). 

VERKOOP 
ENF[ - ARTIKELEN 

Stickers 
fijn dat ik fiets 
ga toch fietsen 
ENFP (rood,blauw) 
ENFB (groen of zwart) 

Vel met 6 stickers 
Stickervel AUI~TO (8x) 
Buttons 
~iet blij in de rij 
Kies de fiets 
ENFB (groen) 
Ik fiets stil en schoon 
Vuistfiets 
Hou het betaalbaar 

! 0 ,2 5 

f 1, 50 
f 1,
f l,-

Boek Het nieuwe Reizen !9,-
ENFB Vakantieboek (3edruk) 
Fietsrouteboekjes 

Breda - Diest 
Den Haag Breda 

Brochures 

f5,
:.n, 50 

boodschappen doen 
fietsers uitgezonderd 

Vuistfiets-stempel 
Leporello 
ENFB-tas 
Set ansicht-kaarten 
Speelkaarten voetveren 
Autoverschrikker 
Affiches 

Kies de fiets 
Meer ruimte voor de fie 
Ruimtegebruik 
Autorijden ..... 
Blij dat ik rij 

f l,
tO, 25 
f3,-

fl0 ,
f5,
f3,5 0 
f7, 50 
f6,-

f 1,-
f l , -
f3,
f0,5 0 
f 1, 50 

7 '" 



AGENDA 

20-4 werkgroep publi c iteit 
Pred.Hendrikplein 20 
aanvang 20 uur 

28-4 opening Biesieklette
zomerstalling in Sche
veningen (e ind Boulevard) 

7-5 kerngroep vergadering 
Rädeckerkade 21 
aanvang 20 uur 

12-5 nationale fietsdag 
z i e aankondiging elders 
in deze fietsbel 

15-5 opening akt.ieweek in 
Rotterdam i n de Doelen 
aanvang 14. 30 uur 

15 t /m 19-5 aktieweek 
thema ' onderhoud ' 

21 - 5 werkgroep gemeentepolitiek 
Laan van Meerdervoort 720 
aanvang 20.00 uur 

23- 5 Redaktie Fietsbel 
Daguerrestraat 36, 
aanvang 20 .00 uur 

25-5 Sluiting kopij fietsbel 

26-5 ENFB-ledenraad 

20- 6 Rapen Fietsbel 
in de Groene Eland, 
aanvang 20 . 00 uur 

AAN: 

PORT BETAALD 

DEN HAAG 

J G M VAN Hl.J~3SEN 
VAN BOUTELANDELAAN 53 
2597 EW S GRAVENHAGE 

De Fietsbe l 

april 1984 

nummer 2 
redaktie - adres 
postbus 11638 

2502 AP Den Haag 

Thomas Hood



