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FIETSBEL&N®~N 

IN DEZE BE.L: 

- interview fietsambtenaar 

- kommentaar provinciale nota 

- onbezorgd op straat 

- fietsbe l emmeringen 

- fietsroutes 

- landelijke ledenraad 

- puntsgewijs 



Redal<tioneel 
De winter breekt weer aan, barre tijden 

voor de dagelijkse fietser. Denkt u nou 
ook nooit eens , rijdend door een tien 
centimeter dikke sneeuwlaag , ' zat ik maar 
in een auto?' Tsja, als je daar niet over 
beschikt valt er weinig te kiezen . Het i s 
te hopen dat de strooiwagens van gemeente
we rken dit jaar eens wat meer rekening met 
ons fietse r s houdt. Zodat ons het uitg l ij
den in door auto ' s tot blubber gereden 
sneeuw bespaard blijft. En ook op het 
fietspad zonder gevaar voor f~akturen ge 
reden kan worden. 

00k in het politieke klimaat is het win
ter (maar is het wel eens zome r g e weest voor 
de fietser ? ) . De begroting s behandeling heeft 
niet vee l goeds opge leverd. De bewoners van 
de Laan van Meerdervoort ste llen dat het 
fietsbeleid van de gemeente twe e doden heeft 
opgeleverd e n willen de brede autobaan te 
rug, zodat naar hartelust 80 gerede n kan 
worden. Dat er al heel wat fietser s in de 
stad door t e hard rijdende auto's dood zij n 
gereden, gaat blijkbaar geheel aan hun waar
nemingsvermogon voorbij. Laten we hopen dat 
de gemeenteraad het oordeel niet laat ver
troebele n door een groop opg0stookte Laan
van-Meerder voortbewoners. 

Puntsgewijs 
Wa ar h e eft de ENFB-Don H~~g . z ich do afge l o 
pen twee mJ~nden mee be zig ge houde n? 

Gemecnt0politiek . 

* kommentaar bestemmingsplan Regentesse/Val
kenboskwartier Noord. 
* kommentaar bestemmingsplan Loosduinseweg 
en omgeving . 
* Overleg met de fraktie van Links Den Haag 
over de b egroting sbehandeling . 
* overleg met de HRSR (Haagse Raad voor 
Sport en Re kreati e) . 
* overleg me~ de Hofvijver- garage werkgroep . 
* overleg met bewonersorganisaties Schi l
derswijk over akties m.b.t. de Vaillantlaan. 
* Kommentaar op de nota 'Vormgeving van Ste
de l ijke Fietsvoorzieningen' 

Publiciteit . 

* 8/11 Aanwezi3 bjj ~ presentatie van de 
l andelijke nota 'Hoe krijg ik mijn f iets 
terug? ' over fiet sendief s tal e n persbericht 
verstuurd in Den Haag. 

* 17/11 Kraam bij de FNV- jongerendag in 
""'"'Hou·trust. 

Tot overmaat van ramp neemt ook de ambte 
naar, die zich twintig jaar heeft ingezet 
voor de fietser , de h eer van den Berge, af
scheid van zijn werk . Van de leden van de 
commissie ROVV (Ruimtelijke Ordening, Ver
keer en Vervoer) kreeg hij een afscheids-

·brief met handtekeningen en de dichtregel 
'Op de fiets gaat alles wel langzaam, maar 
toch nog behoorlijk hard.' (Rutger Kopland) 
We hebben hem voor deze Fietsbel geinter
viewd . 

Vrouwen uit het Spuikwartier/Rivieren
buurt willen ' s avonds ook de straat wel 
eens op , en proberen wat aan de onveilig
heid in hun wijk te doen . 

Verder enige informatie over de aktivi
teiten van de afdeling Den Haag: fiets
routeboekjes , de landelijke ledenraad en 
kommentaar op een provinciale nota . In 
puntsgewijs s taat het allemaal nog eens 
op een rijtje. 

Veel plezier met . deze laatste Fietsbel 
van het jaar 1984 , en gezond het nieuwe 
jaar in ! 

Fietsersbond bepleit 
nutionale aanpak 
fietsdiefstallen 

* 22/1 1 ~elefonisch interv~ew ziekenomroep 
Zoba over fietsendiefstal. 
* Aanwezig bij een forummiddag georganiseerd 
door ROVER , FNV en Kansurnente n Kontakt over 
' Terug naar een goed en betaalbaar openbaar 
vervoer '. 

Provinciaal beleid. 

* Kommentaar voorontwerp Streekplan Zuid
Holland West. 
* Overleg met provinciale afdelingen van 
ENFB, Milieudefensie ove r bovenstaande. 
* Gezamelijk kommentaar op het Voorontwerp 
Streekplan. 

Landelijk beleid . 

* Dee lge nomen aan de werkgroep Ledenwerving. 
* Deelgenomen aan de werkgroep 10- jarig 
jubileum . 
* Landelijke l edenraad bezocht. 



,v.d. Berge • • Op d e fiets 
geboren 

" Soms heb ik wel een·s moei te 
met de reakties van de ENFB. 
Het zou zo prettig zijn als je 
eens wat meer kan samenwerken, 
dat je naar elkaar toegroeit", 
dat zegt deheer van den Berge, 
ambtenaar bij de gemeentelijke 
~fdeling verkeer en vervoer 
(tegen de tijd dat u dit ~eest 
met pensioen) .Hij heeft z~ch 
jaar zo'n twintig jaar bezig
qehouden met vooral het lang
zaam verkeer , waaronder de 
fie t s.Een red en voor de redak
ti e van de F i e t sbel om eens een 
p~aatj e me t h em t e gaan maken . 

De b e moe i e nis me t d e fi etser 
beg on voor dehe er v a n d en Berge 
dus zo'n twinti g jaar gele d en, 
of e i g enli jk a l eerde r."Ik b e n 
op d e f ie t s gebo ren" , zeg t . hi j . 
He e ft zij n l even lang gef~ e t s t. 
Toen h i j op d eze afdel ing begon , 
we r k t en e r nog maar twee me n sen 

a an he t ve r k e ersbe l eid v an d e 
hel e s tad Den Haag ! Onvoorstel~ 
b aar,zo lijkt het nu . In die 
tijd begon de opmars van de auto . 
Er was ruimte genog in de stad, 
de Haagse wegen zijn van oudsher 
breed van opzet geweest.De over
heid begon er rekening mee te 
houden dat op de lange duur 
iedereen een auto zou hebben . In 
een verkeersnota over de Haagse 
binnenstad uit 1972 valt te l e
zen:"De bevolking heeft gekozen 
voor auto's en het autobezit 
neemt nog steeds sterk toe.B i n
nen korte tijd zal het zo zijn 
dat iedere valide persoon boven 
de 18 jaar voor zijn verplaa t 
singen in principe de beschik
king zal hebben over een auto." 

Het is maar goed dat het zover 
niet gekomen is.Als je er reke
ning mee houdt dat zo'n 20 % 
van de mens en zich (meestal ) op 
de fie t s verplaat st,moe t je er 
n ie t aan d e nken dat d ie o peens 
e e n auto zouden h e bben.De s t a d 
zou helemaal verstopt raken . In 
die tijd was de situatie van d e 
fietser zo'n beetje op z'n 
slechtst.Nog een citaat,nu uit 
de nota Langzaam Verkeer ~an de 
Haagse Verkeersdienst:"De 
vraag kan nog worden opgeworpen 
of het - gelet op de voortgaan
de afneming van het langzaam 
verke e r - nog wel zinv61 zou 
zijn voor dez e categorie weg
gebruike r s het treffen van 
voor z i e ningen t e o v erwegen." 
Gelukk i g we rd in die tijd d e 
werkg roe p Dooievaar opgerich t 
in De n Haag ,die aandac ht 
voor d e bek neld e po si t i e v an 
de f ie tse r ope iste,en,in 1975, 
d e ENWB .De g e meenteraad van 
De n Ha ag b e g on langz aam i n t e 
zien dat h e t z6 niet lange r 
kon e n breidde haar akti v itei
ten uit op het v erke ers- en 
vervoersgebied . 
Intussen groe i de de afdeling 
OVV g aandeweg uit naar 1 2 
ambtenaren nu.Iedereen kreeg 
z'n e igen stekkie:een paar 
wijken onder z 'n hoede,en ook 
een "aandachtsveld".Dat was 
voo r deheer van den Berge het 
langzaam verkeer. 

we vroegen hem hoe het nou 
gaat in de praktijk als er bij
voorbeeld ergens in de stad een 

·knelpunt is."We krijgen dan al
ltijd wel van lln of andere kant 
!een signaal,bijvoorbeeld vanuit 
' een wijkorgan isatie , onde r neme r s 
1of d e ENFB .Dan gaan we kij k e n 
wat d e best moqelijke op l ossing 
is,reken i n g ho Üde nd me t a lle 
verkeersdee lne me r s en prober e n 
dan e en kompromi s te vinden.Op 
veel plaatsen in de stad is dat 
nog niet gelukt.Neem bijvoor
beeld het Veluweplein.Door de 
oude installatie,die nog niet 
vervangen kan worden,kun je 
verder niks doen.Dan ben je be
perkt in je mogelijkheden". 
Veel kleine aanpassingen,zoals 
het plaatsen v an paaltjes of 
het aanleggen van drempels,de 
echt v erkee rste chnische zaken, 
worden door geme e n tewe rken ge
daan.De ambte nare n va n de afde
lingen waar deheer v an d e n Berge 
werkt,hebben binnen hun wijken 

\

en binnen de richtlijne n die op
gesteld zijn (zoa ls in het VCP 

! '80-'85 ) tamelijk v ee l vrijheid 
bestaande situaties op v e rzoe
ken vanuit de burge rij t e veran
deren.Dhr. van den Berge wordt 

vaak te hulp geroepen als het 
.om fietsvoorzieningen gaat. Hij 
~robeert erg praktijkgericht te 
zijn."Als je dit werk doet, 
moet je regelmatig door de stad 
fietsen".Veel aandacht zegt hij 
altijd gehad te hebben voor het 
veiliger maken van schoolroutes, 
ook voor de voetgangers.We 

vragen hem hoe het is om onder 
verschillende wethouders ge
werkt te hebben - Dankelman, 
Bastet,Wallis de Vries,Klomp , 
Nyqvist.Daar laat dhr . van den 
Berge zich,als r echtgeaard 
ambtenaar,niet a l te zeer over 
u i t." Ze hadden a lle maa l een 
b e h oorl i j ke a and ac h t voor ver
k eerszaken " . 
~indt hi j al s fietser in Den 
~aag,dat h e t klimaat in de 
~ tad voo r de langzaamverkee r s -

gebruike r v e rbeterd of ver
slechterd is?Al met al vindt 
hij dat de situatie voor fiet
sers de afgelopen jaren in niet 
onbelangrijke mate is verbeterd. 

"De financiele middelen zijn 
helaas beperkt en daardoor 
blijft het altijd een kwestie 
van afwe gen en een kompromis 
vinden.Ee n belangrijke weeg
faktor i s geweest dat de vei
ligheid en komfort gewaarborgd 
bleef.Mis schien geeft d a t wel 
eens d e i ndruk van versnippe rd
heid.Er zi jn natuurlijk no g een 
hoop g e vaarlijke routes voor de 
fietser, zoals bij voorbeeld de 
Genestetlaan/Calandstraat/ 
Vaillantlaan." Als ambtenaar 
is hij altijd beperkt geweest 
in het maken van plannen: de 
politiek moet er meestal een 
beslissing over nemen.Al met al 
heeft hij altijd plezier gehad 
in z'n werk. 

Bernard l"leertmeester 
Jenny Scheemaker 
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Onbezorg-d op 
straat 

"Enq op straat"- onder deze 
titel publiceert de Vogelvrije 
Fietser regelmatig artikelen 
over de onveiligheid op 
straat voor vrouwelijke fiet
sers. 

Voor degenen die dit niet 0e
volgd hebben nog even in 't 
kort een samenvatting van de 
problematiek.Als fietsende 
of lopende vrouw voel je je 
's avonds in het donker vaak 
onveilig. 
Dat gevoel kan versterkt wor
den in bepaalde gedeeltes, 
wijken of straten,in de s tad. 
Enerzijds moet het natuurlijk 
niet moqen dat je je als 
vrouw vogelvrij voelt als je 
's avonds de straat op aaat. 
De straat is dan geen- open
bare ruimte meer waar ieder
een zich kan begeven wanneer 
en waar zij of hij dat wil. 
De straat is dan selektief 
toegankel ij k voor met name 
mannen,autobezitters of 
groepen mensen;zij lopen het 
minste risiko. 
Hiervoor is echter een men
taliteitsveranderinn nodig 
die niet zo 1,2,3, bereikt 
is.Anderzijds is er een hoop 
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t e doen door middel van de 
inrichtinq v an de stad:de 
ruimtelij~e ordenina.En 
d~~r kan op dit moment veel 
aan gedaan worden.In ieder 
geval moet bij het bouwen 
van nieuwe wijken rekening 
gehouden worden met (on)
veiligheid op straat.Dus 
bijvoorbeeld geen doorgaan
de fietspaden door stille 
parken,of ver van de rijweg 
of woningen.In Den Haaa echter 
wordt niet zoveel nieu~bouw 
meer ontworoen,maar moeten we 
het doen met de bestaande 
wijken en wegen.Ook dá~r is 
nog wel het een en ander te 
bereiken. 

De Rivierenbuurt/Spuikwar
tier is wellicht de wijk in 
Den Haag die het meest vrouw
onvriendelijk is in dit op
zicht . Er is veel prostitutie 
(raamprostitutie in Geleen
straat,Scheldestraat,en tip
pelroutes in de Korte Koe
diefstraat , Korte Houtsrtaat, 
Fluwelen Burowal) .Er staan al 
veel kantore~ in de wijk,en 
er komen er noq steeds meer 
bij (het zqn . Transistorium, 
flats van Binnenlandse Zaken 
en Justitie , Boornsluiterskade, 

Fluwelen Burgwal,Chr . Plan
tijnstraat,Nieuwe Haven
dwarsstraat,enz.). 's Avonds 
is het in deze straten stil 
en bijzonder onprettig om 
doorheen te fietsen of te 
lopen.Daarnaast ligt er ook 
nogal wat aan terrein braak 
of is bouwterrein . Dat maakt 
het klimaat in de wijk er 
ook niet prettiger op. 
En tenslotte wordt de wijk 
omgeven en doorsneden door 
grote,drukke verkeersweaen: 
Rijn-/Lektracé,Schenkvi~dukt, 
Prins Bernhardviadukt,Spui/ 
Zieken. 

Het is daarom niet zo ver
wonderlijk dat juist vrouwen 
uit deze wiik zich over het 
probleem gebogen hebben:zij 
durven 's avonds,in het don
ker,de straat niet meer op. 
De werkgroep bestaat uit zo'n 
15 oudere vrouwen uit de wijk. 
Zij schrijven in een brief: 
"Voor oudere vrouwen is het ge
vaar nog groter om geïsoleerd 
te raken,omdat zij veelal niet 
beschikken over een eigen ver
voersmiddel.De meeste oudere 
vrouwen wonen daarenboven noo 
alleen". -
De werkgroep opereert onder de 
narun "Onbezorgd op straat" . Ze 
zijn met z'n allen een avond 
door de wijk gelopen en hebben 
opgeschreven waar zij zich on
vei l ig voelden,en waardoor dit 
kwam.Vervolgens zijn z& aaan 
kijken wat daaraan te do~n viel. 

Dit heeft geresulteerd in een 
rapportje van zo'n 10 bladzij-
den,waarin per punt een oplos
sing geboden wordt.Dit vari
eert van heel kleinschalige, 
goedkope oplossingen tot voor
stellen die een gewijzigde en 
doordachte aanpak van de cre-
meente vragen. · 
Kleine voorgestelde maatrege
len zijn bijvoorbeeld betere 
straatverlichting (Korte Koe
diefstraat,Korte Houtstraat, 
Scheepmakersstraat,Vechtstraat 
etc.) ,verplaatsing van bus-/ 
tramhaltes en het veranderen 
van groenvoorzieninqen (hoek 
Ammunitiehaven/Lekstraat wea
halen,langs Wijnhaven/Muzen: 
straat lagere struiken) . 
Daarnaast de oplossingen die 
een wat grotere aanpak vragen, 
zoals:meer woningen in de wijk 
in plaats van kantoren,en nieuw
bouw voor woningen op open plek
ken.Dit zal moeilijker te reali
seren zijn.Zoals bekend staat de 
gemeente toe,stimul eer t zelfs, 
dat e r in het gebied rond het 
Cen t raal Station kantoren ko
men . 
Di t maakt het geb ied zowel on
l eef baar voor wijkbewone r s 
als onpret ti g voor lanazaam
ve rke e rsdeelneme rs . o p w~q n a a r 
he t Cen t raal St ati on . · 



De ENFB Den Haag heeft hier a l 
vaker aandacht voor gevraagd. 

De vrouwen uit de wijk noe
men in hun rapport een aantal 
èelen in de wijk die al ara
tendeels onleefbaar en naar
çeestig zijn,'s avonds en in 
tet weekend,door de vele kan
t~ren (Boomsluiterskade,Pijn
~traat,Fluwelen Burgwal,Chr. 
Plantijnstraat,Nieuwe Haven
twarsstraat,enz.). 
~e willen woningbouw op de 
1'urfmarkt,in de Rijnstraat, 
Chr. Plantijnstraat.Daarnaast 
wil men dat leegstaande be
dri jfsruimtes weer gebruikt 

worden voor kleine werkruim
tes,winkels en woningen. 
Een groot knelpunt is nog, 
ook voor de doorgaande fiet
ser,de tunnel onder het 
Schenkviadukt.De tunnel maakt 
een bocht,waardoor het eind 
niet te overzien is.Men wil 
dat deze _afgebroke n wordt,en 
er een n~euwe verbindinq komt 
tuss en het Bezuidenhout. en de 
Rivierenbuurt, 6f de tunnel 
rechtrnaken en woningen bouwen 
inde buurt.De werkgroep heeft 
bereikt dat er op dit moment 
een onderzoek wordt gedaan 
naar mogelijke verbeteringen. 

Verder hebben de vrouwen 
van de werkgroep qemeente
raadsleden ontvangen voor een 
bezoekje aan de gesignaleerde 
knelpunten,wat veel indruk 
gemaakt heeft.De vrouwen blij- · 
ven in de gaten houden of de 
toezeggingen die nu zijn ge
daan ook uitgevoerd worden 
en of nieuwe bouwpl annen voor 
de wijk rekening houden met 
hun wensen m.b.t. veiligheid 
voor vrouwen.Een prima init i
atief dat navolging verdien t! 

Jenny Scheemaker 

.. !~ .................................................... ... 

Streel' p 1 a n 
Onlangs besloot de Provincie 

tot herziening van het streek
plan Zuid-Holland West. De mo
gelijkheid tot ins praak op 
het "voorontwerp in hoofdlij
nen" loopt deze maand af. 

Zo'n streekplan is in grote 
lijnen bepalend voor de ver
keersstromen, die in de toe
komst het gebied zullen door
kruisen. 

Hagenaars naar Zoetermeer 

De af9elopen decennia zijn 
de verkeersstromen in omvang 
toegenomen doordat veel Hage
naars in Zoetermeer of nog 
verder weg gingen wonen, maar 
wel in Den Haag bleven werken. 
Deze verkeersteename beteken
de een enorme aanslag op het 
woonmilieu. De afgelopen ja
ren trad een ander aspekt 
van de zogenaamde overloop 
steeds meer op de voorgrond: 
door het wegtrekken van de 
bevolking za~en de winkeliers 
in de oude centra hun inkoms
ten kelderen en een groot 
aantal failliesementen volgde. 

Het gevolg is dat vrijwel 
iedereen er tegenwoordig van 
overtuigd is, dat de leegloop 
van de grote steden moet wor
den tegengegaan, al is de 
motivatie daarvoor vaak heel 
verschillend. 

Terug naar de stad 

Alle overheden propageren 
tegenwoordig de terugkeer naar 
de stad. Zo ook de provincie 
Zuid-Holland. 

Nu wil het toeval, dat voor 
een dergelijke terugkeer niet 
eens zo gek veel nodig is. 
Dankzij de leeftijdsopbouw van 
de bevolking zal het aantal 
mensen, dat zich in Den Haag 
vestigt het aantal vertrekkers 
vanaf 1986 gaan overtreffen: 

De overheid zal dan waarschijn~ ' 
lijk vol trots verkondigen dat 
het gevoerde beleid vruchten 
heeft afgeworpen, maar dat is 
enigszins in strijd met de 
waarheid. 

Het is zelfs zo, dat uitvoe
ring .van de wensen van het pro-

·vinciaal bestuur het forensisme 
juist stimuleert. De Provincie 
geeft namelijk een nogal ruime 
interpretatie aan het begrip 
"Terug naar de stad", die voor
namelijk door ekonomiese overwe
gingen lijkt te zijn ingegeven: 
Het nieuwe streekplan gaat er 
min of meer van uit, dat ook 
veel mensen die (met arbeids
plaats en al) de afgelopen de
cennia naar Gelderland of Noord
Brabant zijn uitgeweken weer te
rug moeten naar het westen. 

De stad is te klein 

Voor terugkeer van alle genoem
de mensen is de stad echter te 
klein en daarom wordt een schier 
eindeloze reeks voorgesteld van 
bouwlokaties, bedrijfsterreinen 
en wegen. 

Bij die wegen is nu ook Rijks
weg 19 (Rijswijk-Vlaardingen 
door Midden-Delfland) . Dit is 
waarschijnlijk de voornaamste 
wijziging ten opzichte van het 
vorige streekplan. De vernieti
gende nederlaag van de PvdA 
(die tegen de weg is) bij de 
laatste Statenverkiezingen zal 
daaraan niet vreemd zijn. Bij 

een provinciale commissieverga
dering stelde een CDA-statenlid 
niet zonder leedvermaak vast dat 
die weg er toch wel komt. 

Andere voorbeelden van bedrei
gingen van landschap en mili ~ u 

zijn snelwegen langs alle kanten 
van de stad , het vrijwel aan el
kaar bouwen van Leidschendam en 
Zoetermeer en landaanwinn ingsge
bieden voor de kust met bijbeho
rende infrastrukturele werken. 

Beleid niet onderbouwd 

Opvall end is, dat in de nota 
het gekozen beleid nauwelijks 
wordt onderbouwd of geanalyseerd. 
In een 16 pagina's tellend kom
mentaar hebben we geprobeerd 
in dit manco te voorzien. 

Voorts hebben we een gezamelijk 
kommentaar met de ENFB afdelin
gen Delft en Zoetermeer en de 
vereniging Milieudefensie inge
diend , waarin tegen een aantal 
voorgenomen plannen wordt gepro
testeerd. 

De afdeling Leiden wilde niet 
m~edoen. Die vond ons te nega
t~ef en te weinig deskundig . 

Rik Zakee 
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Ledenraad 
Op zaterdag 17 november kwa

men de plaatselijke en regiona
le afdelinqen van d e ENFB uit 
het hele L3.nd weer een s bi i el)~
aar om zich te buiqen over het 
beleid van h e t bestuur en de 
festiviteiten in h e t kader van 
het 10-jarig bestaan. 
Zo'n 16 a fdelingen(ca. 30 men sen) 
waren h i e rvoor naar Utrecht ge
komen;een r ede liike opkomst. 

Beg r oting 

De ENFB kampt landelijk,eve n 
als andere organisaties,met 
een krap budget.Daarvoor 
kwam het bestuur met e nige 
voorstellen,waaronder het 
doen van een mailing onder 
de leden.Dit we rd aangenoMen . 
Er we rd f10 . 000,- g e r eser
vee rd om komend jaar het 10 -
jarig jubileum en een leden
wervingskampanje me e .te finan 
c ieren,en er werd b es loten om 

Constanti jn la Fargue: Spui anno 1781 

Fietsroutes 
Sinds enige jaren bestaa t 

e r bij de afdeling Den Haag 
een werkg r oep die zich me t 
fietsroutes doo r Den Haag 
bezighoudt . Aanvankelijk ge 
dreven door het enthousiasme 
van Ad Jobse zijn een aantal 
routes opgesteld, die ervoor 
moeten zor gen dat iedereen 
o p een l e uk e manier door en 
uit de stad kan kome n met de 
f ie t s . 

Toen d e r outes u itgezet 
waren i s de wer kgr oep een 
beetj e aan bl i j ve n h i kken t e 
g en de vormgeving va n h e t 
bo ek je . Ad J ob se ver t rok in
midde ls n~ar Amste rdam e n 
werd opgevol gd door Paul 6 Vel l e koo p. 

ook het komende jaar weer een 
dienstweigeraar aan te nemen, 
m. n. voor bovenstaande klus
sen (de huidige dienstweige
raar,Olav,gaat per 1 februari 
' 85 weg) .Met enig geschuif en 
geknihbel op posten kon ten
slotte een dekkende begrotins 
vastgesteld worden. 

BELEIDSPLAN 

Deze was in de Ketting 
(blad voor aktieve leden,voor 
iedereen te verkrijgen door 
fl,- over te maken 0 p het 
gironummer van de ENFB) afge
drukt . Een aantal zaken wordt 
voortgezet,een aantal nieuwe 
begonnen . 
Voortgezet worden o . a . p r o 
jektverkeersonderwijs , 50 is 
teveel, over l eg N. s., werkgroep 
bewegwijzering . Nieuw zijn 
viering 10-jarig be staan,be
stuurs leden bellen a f delingen, 

de Tijd, 31/8/84 

Een ander e ontwikke l ing on t 
s t ond door een gesprek va n on
dergetekende (Bernard) met een 
verhu u r der van fietsen in Sche
veningen . Die wees op een grote 
vraag v an h uurders naar rou t e 
boekjes , met hier en daar een 
voorkeur voor een buitenlandse 
beschrijving. 

Een en ander heeft ertoe ge 
l eid dat het boekje nu, behalve 
rou t es dwars door de s t ad , ook 
een r oute gaat bevat t en langs 
toer istisch aantr ekke lijke p un
ten in de stad (eventuee l met 
e e n Enge l se ver t a ling ) . Ee n 
mogelij ke verkoop via d e f ie t s 
ve rhuurders l ever t dus een aan 
t rekke lijke ma r k t op . He t b ete
kent we l d at de pr i js l a a g moe t 

een werkgroep die aktuele ont
wikkelingen gaat volgen.Het 
beleidsplan is besproken en 
met wat op- en aanmerkingen 
goedgekeurd. 

10-jarig bestaan 

Hiervoor heeft een werkgroep 
voorlopige plannen gemaakt.Dat 
zijn voornamelijk het houden 
van een "fietsronde" door Ne
derland langs de ENFB-afdelin
gen komend voorjaar,het houden 
van een kampeerweekend,een 
jubileumboekje en het uitreiken 
van een ENFB-prijs. 
Die zijn besproken en,met wat 
op- en aanmerkingen,goedge
keurd.Hierover kun je meer le
zen in de komende VVF (febr . / 
mrt.). 
En na een zoals meestal lange 
vergaderdag bes l o t en we om ca. 
17 uur en konden h u iswaarts 
gaan. 

De tentoonstelling. 
gehouden bij gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van het Ge
meentearchief. is de hele maand sep
tember te zien in Pulchri Studio. 

Voor alles moet worden voorkomen 
dat ook wethouder C.J. Nyqvist een 
kijkje op de tentoonstelling gaat ne
men. Pulchri Studio is namelijk gele
gen aan het Lange Voorhout, een van 
de weinige nog gave restanten van het 
heerlijk 's-Gravenhage van toen. Het 
Lange Voorhout is mooi en wanneer 
deze wethoud~r voor verkeerszaken 
een mooi stadsgezicht ziet krijgt hij de 
onbedwingbare lust het te vernielen. 
Dan roept hij dat er een parkeergara
ge moet komen en is er niets meer dat 
hem kan tegenhouden. 

De a fgebeelde prent van Paulus 
Constantijn la F a rgue laat het Spui 
zien, met een kijkje op het Oude 
Vrouwen- en Kindertehuis (1781). Ook 
dit bestaat allemaal niet meer maar 
daar heeft Nyqvist tot zijn spijt geen 
schuld aan. 

zijn , omdat mensen d i e een fiets 
hure n voor f5 , - niet het dubbe
le over hebben voor een route
boekje. De prijs kan gedr ukt 
worden door advertenties van 
fietsverhuurders en fietsenma
kers op te nemen . 

Konkreet komt het er nu op 
neer dat de bestaande r outes 
wor den uitgewerkt , volgens de 
beschrijvingsmethode die ook 
in d e boekjes naar Breda is 
gebruikt . De toer ist i sche r ou 
t e wordt toegevoegd . Dit moet 
a llemaal ha l f maart k l aar zijn 
zodat de boekjes in mei ver 
koch t kunnen ga a n worden . 

Bernar d Weer d mees t er 



A k-t ie v e l i n ge n 
Bestuur 
Voorz. 
secr. 
Penn. 

Jenny Scheemaker 
Rik Zakee 
Alphans Mantel 

Werkgroep Gemeentepolitiek 
Jenny Scheemaker 
Rik Zakee 
Alphans Mantel 
Martin v.d. Berg 
Nico Vlasveld 
Jan Geutier 

Daguerrestraat 36 
Ln.v. Meerdervoort 720 
J. Rädecker·kade 21 

Daguerrestraat 36 
Ln.v. Meerdervoort 720 
J. Rädeckerkade 21 
Rooseboomstraat 69 
v. Boetzelaarlaan 23 
Jacob Hopstraat 13 

I 
Werkgroep Publiciteit 
Alphans Mantel 
Bernard Weerdmeester 
Paul Venrooij 

J. Rädeckerkade 21 
(verk) Galileïstraat 150 

Waldorpstraat 72 na 

Contacten landelijk 
best. Jac Walters Spakenburgstraat 13 
best. Jenny Scheemaker Daguerrestraat 36 
ledenraad. Henk Ens Saffierhorst 65 
ledenr. Alphans Mantel J. Rädeckerkade 21 
ledenr. Rik Zakee Ln.v. Meerdervoort 720 
ledenr. Bernard 1-leerdmeester Galileïs traa t 150 
In landelijke werkgroepen hebben zitting: 

451018 
250626 
979662 

451018 
250626 
979662 
476398 
558470 
521695 

979662 
604113 

5 u: 88920""3 

235768 
451018 
832269 
979662 
250626 
604113 

Jenny Scheemaker (10 jarig bestaan), Rik Zakee (studiegroep), 
Bernard vleerdmeester (ledenwerving) • 

Fietsrouteboekjes Den Haag 
Johan Prins 
Aad Koster 
Paul Vellekaap 
Bernard Weerdmeester 

Kon. Wilhelmi:.alaan 
Stephensenstraat 79 
Klimopstraat 89 
Galileïstraat 150 

496 Vb 

Kontaktpersonen werkgroepen omliggende gemeenten 
Voorb . Elly Verzaal Oesterloostraat 9 Voorb. 
Leids. Frans Booij v. Ruijsdaellaan 48 Leids. 
Rijsw. Wim Dammers p.a. Wereldwinkel 

Medewerkers Fietsbel(angen) 
Red. Bernard Weerdmeester Galileïstraat 150 
Red. Joep v. Hoof Smaragdhorst 185 
Red. Ita Luten Javastraat 69 
Foto's Petterik Wiggers Buys Ballotstraat 94 

852828 
631822 
608431 
604113 

874291 
270838 
902508 

604113 
855821 
601578 

Leden 
vergadering 

Het verslag van de ledenverga
dering van 17 oktobe r wordt dit 
keer ni e t in d eze Fiets bel ver
me ld, maar in de Fi e t s bel waarin 
o o k de agenda van d e volge nde 
ve rgadering staat ve rme ld. Op 
die mani e r is een b ehandeling 
van het verslag zinvoller. 

Enkele bes luite n die genomen 
zijn: 
- De begrot i ng wordt iets ge

wijzigd: Ve rko op !1300,-; 
Re nte f10 0 ,-; Di ve r s en !460,-; 
Fi e tsbe l !2 600,-. De rente 
kan omhoog door h e t openen 
van een r e nte r e kening. 

- De vergadering gaat akkoord 
met de verkie zing van Jenny 
Scho emake r, Rik Zake e en 
Alphons Mantel als be stuurs
leden van de afdeling Den 
Haag. 

- Henk Ens, Alphans Mantel, 
Bernard weerdme e ste r, Rik 
Zakee en Ita Lute n gaan de 
landelijke l edenraden be
zoeken. 

FIETSBELEMMERINGEN 

7 



I 

Agenda 

16- 1 Kern<Jroep bij Jenny 
Schoemaker , Daguerre
straat 36 

28 - 1 Werkgroep Publiciteit 
bij l\lphons M,m t e l , 
Rädeckerkélde 2 1 

29 - 1 Redakti e Fietsbel bij 
Be rna rd Wec rtmees t er , 
Galileistr aél t 1 50 

6 - 2 Werkg r oep Fietsr~utes 
Aad Koster , Stephenson 
str<:la t 79 

20 - 2 Raapélvonu Fietsbel in 
de Groene Elélnd , Piet 
Heinstraat 104a 

/\l l e bijeenkomsten becJ innen 
om 20 uur. 

Aan deze bel werk t e n mee : 

Joep van Hoof , Rik Zakee , 
Ed Sanders , Bernard Weerd
meester , J enny Schoemaker 
en Bob Molenaar. 

I 

AAN: 

PORT BETAALD 

DEN HAAG 

,.J G M VAN HUS!3EN 
VAN SOUTELANDELAAN 53 
2597 EW S GRAVENHAGE 

december 1984 

nurruner 5 

redaktie-adres: 
postbus 11638 

2502 AP Den Haag 

Thomas Hood



