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Redaktioneel 
"Het gaat goed met de ENFB"~ zuZ 
je misschien denken aZs je deze 
FietsbeL Zeest: FinancieeL is het 
een goed jaar geweest en het Ze~ 
dentaL is weLiswaar gedaaLd~ maar 
nog niet tot zorgeLijke diepten. 
Bovendien Zijkt er best meer aan
dacht voor fietsen in Den Haag ge
komen te zijn: in Scheveningen 
werd een Riskja-idee ontpLooid en 
er komen hier en daar meer twee
richtingsmogeZijkheden voor fiet
sers. 

Toch is er geen reden voor een 
juichstemming. De basis (de aktie
ve kern) waar aZZes om draait~ is 
erg smaZ. EnkeLe trouwe krachten 
zijn uit Den Haag vertrokken. Het 
gaat daarbij om enkeLe rapers van 
de FietsbeL en om onze fietsroute
boekjesmaniak Ad Jobse. Daartegen
over staat sLechts een bescheiden 
instroom van aktieveZingen; zo 
zijn de foto's in deze FietsbeL 
aZZen gemaakt door de in Amster
dam niet onbekende Patriek (Pet
terik) Wiggers. 

Ook poLitiek gezien is er nog 
Zang geen reden tot juichen. De 
eerder genoemde tweerichtingsmo
geZijkheden zijn nog Zang niet 
voor aZZe st~aten gereaLiseerd. 
Bovendien tra~ht de wethouder 
fietsers bZij te maken met kLei
ne stukjes fietspad~ waarvan het 
positieve effekt weer teniet 
wordt gedaan door een hoeveeLheid 
STOP-Zichten. 

Puntsgewijs 
Gemeentepolitiek. 

Een voorbeeLd hiervan is binnen
kort te zien op het kruispunt 
Lijnbaan- Zusterstraat. Tot voor 
kort was hier een redeLijke voor
start voor fietsers mogeZijk in
dien zij de groene voetgangers
Zichten hanteerden. Nu gaat dit 
ontaarden in onnodig Zang wach
ten en een zeer korte tijd groen. 
Het Laatste is op meer pLaatsen 
in de stad het gevaZ: het kruis
punt Pr.Bernhardviaduct - Spui 
kent bijvoorbeeLd maar 3 secon
den groen voor fietsers. Mensen 
die niet zo vZug zijn~ zoaZs 
ouderen en gehandicapten worden 
hier met name de dupe van. De 
gehandicapte fietser . heeft het 
in Den Haag toch aZ niet zo 
best: probeer maar eens met een 
driewieLer door het Schenkvia
dukt te komen. 

De wethouder beweert dan weZ 
dat hij veeZ doet voor de fi~t
ser~ maar zoLang men sneZZer 
met het Openbaar Vervoer vanaf 
Utrecht naar Leidschendam kan 
komen dan per fiets of tram 
vanuit het VaLkenboskwartier 
is er toch wat Zoos. Daarom: 
kom. naar de Ledenvergadering~ 
Zaat je stem eens horen en 
wordt aktief. Er is genoeg te 
doen.' 

De Redaktie 

Provinc i aal beleid. 

Waar heeft de ENFB-Den Haag 
z1ch de afgeloSen 2 maanden 
mee bez1ggehou en? . 

Verkeersafwikkeling Binnen
stad: Schriftelijk commentaar 
geleverd. 

- O~ri~hting van een pro
v1nc1ale werkgroep. 

- Beleidsstukken opgevraagd 
bij de provincie 

Akties. 
- Aktie bij parkeergarage Den 

Haag CS voor parkeervoorzie
ningen van fietsers gedu
rende de nachtelijke uren. 

Persberichten. 
- Aankondiging aktie Centraal 

Station, begin juni. 

Landelijk beleid. 

- Overleg gevoerd met de 
afdelingscoorJinator over 
de te ontplooien aktivi
teiten. 

- Deelgenomen aan werkgroep 
tienjarig bestaan. 

- Deelgenomen aan werkgroep 
Ledenwerving . 

- Korte termijn aktieplan 
Binnenstad: Schriftelijk com
mentaar geleverd. 

- Parkeergarage stadhuis: 
Schriftelijk commentaar gele
verd. 

- Nota stedelijke fietsvoor
zieningen: Commentaar in 
voorbereiding. 
Parkeergarage Malieveld: In
gesproken in raadscommissie. 

- Gratis parkeren bij rijksge
bouwen: Brief aan minister 
Winsemius. 

- Rijswijkseweg: Informatie 
verzameld. 

- Mariahoeveweg: Brieven aan 
B&W en inspectie RO. 

- Overleg met de Haag s e Raad 
voor Sport en Recreatie 
(HRSR) op 19 sep t ember . 

- Streekplan Zuid-Holland We• 
Informatieavond bezocht en 
concepten commentaar gesch 
ven. 

Publiciteit. 

- Kraam op Parkpopfestival 
op 1 juli. 

~ Kraam in Scheveningen bij 
straatmuziekfestival op 
22 juli. 

- Kraam op Waterpop in 
Wateringen op 18 augustus 

- Kraam op de informatie
markt ~~IC (Voorhoutfes
tival) op 1 september. 
Studiointerview met de 
Haagse Ziekenomroep 
(Zorba) op 12 juli 
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Uitnodiging voor de JaarliJkse 

L E D E N V E R G A D E R I N G 
op woensdag 17 oktober om 20.00 uur in de Groene Eland) 
Piet Heinstraat 104a. 
Op de agenda staan de volgende punten: 

1. Opening. 
2. Notulen jaarvergadering 20/10/83. 
3. Jaarverslag, zoals in deze Fietsbel afgedrukt. 
4. Financiëel overzicht en begroting '84/'85. 
5. Beleidslijn komend seizoen. 
6. Bestuursverkiezing. 
7. Film 'Jij op je fiets'. 
8. "Rondvraag en sluiting 

Jaar-verslag 
1. Inleiding. 

De F.NFB Pen Haaa kan teruqki;Yen on een - naar omstanniaheèen 
r edelijk aktief iaar. 1-le hebben het dit jaar moeten c1nen met 
de zelfde mensen die ook vooraaande iaren aktief waren. 
Voor de kontinuite it van de werkzaal'lheden wel nrettiq,ander
zijds is nieuwe aanvoer van enthousiaste mensen noodzakelijk 
vc•or frisse ideeën en nieuwe initiatieven, 
Er is een indrukwekkende liist van aktiviteiten afaewerkt: 
veel kleine punten , van arotë zoals nota's e.d. . is het dit 
i,ar niet qekomen.Veel tiin aina zitten in het bekommentari
ëren van hét aemeenteli~k beleid;evenals voorqaande jaren 
zag c1.at er niet erg hoopvol uit voor rle fietser .llanaezien 
b l ina alle nieuw ae or esenteerde olannen rlit iaar on verkeers
gebierl parkeervoorzieninaen betroffen,hebben.we ons daar 
ve el mee bezia aehouden. 

Er zijn dit . jáar onnieuw kontakten gelegd met raarlsleden: 
we hopen da t deze entwikkelino zich voortzet. 
De aemeente heef't weinia met onze olannen aedaan .!''aren ze 
onhäalbaar of ontbrak er wat aan de ui.twerkina of aan de 
m·esentatie? 
we· vermoeden dat het niet aari ons liqt:ook é11'1bteli:ike, 
voor de fietsers gunstige voorstellen bliiken niet te worden 
u). tgevoerd, zelfs niet als rle raac1 ertoe heeft hesloten. 

Publiciteit hebben we heel wat gehad dit :iaar.Mede dankzij 
het opnieuw oorichten van een nubliciteitswerkaroen kan dit 
nu wat meer ll'ët beleid worden aanoenakt. ·· · 
Smnenvattenrl kan gezegè. worden dat d:!.t jaar c1.e basis is 
g1!legd voor nieuwe ontwikkelinnen waar het volgend ~aar, 
hopelijk met medewerkin~ van de 'oude' aroe~ en nieuwe mensen 
ve rder aan <Jewerkt kan worden. 

2. Struktuur van de afdeling. 

Van ons voornemen regelmatia 
l •: denverqaileri ngen te houden 
i s niet ~eel terecht gekomen. 
P.:t bleek. niet mogelijk om 
s t eeds nieuwe interessante 
diskussiethema's te verzinnen. 
O~k de maandelijkse hestuurs
v~rqaderingen zijn af'ge$chaft. 

Hiervoor in de plaats is de 
kerngroep weer in het leven 
geroepen,die slechts enkele 
malen per jaar bii elkaar komt. 

Daartegenover staat,dat we 
sinds een ;aar weer over een 
voorzitter kunnen beschikken 
en daarmee weer over e.en dage-

lijks bestuur,dat bijna weke
lijks bij elkaar komt.Dit 
heeft al· tot eniqe aanmerkelij
ke verbeteringen gel~id. 
Een andere verbetering is de 
weer in het leven geroepen 
werkgroep publiciteit,die in 
korte ti~è. opmerkelijke re-
sultaten heeft geboekt. 

Een probleem is,dat er geen 
duidelijke taakafbakening -was 
voor de werkgroepen.Met name 
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de werkgroep gemeentepo litie~ 
bungelde er vaak maar een 
beetje b ij. 

Het is zorgwekkenà ,dat vrij 
wel het gehele doen en laten 
van de afdelina ~10rdt bepaald 
door slechts d~ie personen,die 
zowel het dageliiks bestuur,de 
redaktie van ~e Fietshel als 

de ledenraadsafvaardiaina vor
men en bovendien bela~t ~iin 
met voorzitterschap,koördina
tie en verslaglegging van alle 
l'i'erkgroepen. 

3. Ledental. 

Na twee jaar van vr1] zwaar 
ledenverlies (van 1200 naar 
1000) lijkt thans eniqe stabi
lisatie in zicht (tussen de 
950 en de 1000). 
Met name d e publiciteit liikt 
een sterke invloed ory het 
leè.ental te hehben. -

4. Publiciteit. 

In januari i s de werkgroep 
publiciteit in het l even ge
roenen.Doel v a n d e werkgr;ep 
is koö r è. i nati e v;m d e pub li
c i teit van d e manier waaro~ 
èe afdeling naa r buite n treedt 
en st i mu l e r e n e n koördineren 
van verkoop e n l e d e nwe r v ing . 
De pe r sberich t en d i e s inds 
d i e tijd ziin uitgegaan wa r en 
a l le in één o~ a nde r e vorm 
in de Haagse pers t e r ug te 
vin~en . Oit hetrof d e vol~ende 
onderwerpen: 

Op deze "manifestaties" 
stond de ENFB met een kraam 
of een bakfiets:Symposiurn 
vereniging vrien•' on van Den 
Haag,Afsluiting Vrtdesweek, 
zomaar in het Centrum,Park
popfestival,Straatmuziekfes
ti val Scheveningen, vlaterpo:> 
·~ateringen en het Voorhout
festival.Naar een geschikte 
vorm van verkoop van ENPR
artikelen via de Biesieklet
testallinge n wor~t nog ge
zocht.Bij de manifestaties 
meldden zich circa 20 nieuwe 
leden aan. 

De verkoop in Scheveningen 
en in mindere mate die in het 
Centrum· vielen nogal teqen. 
Deze kunnen in volgende jaren 
achterwege worden gelaten, 
waarbij misschien als alterna
tief bepaalde populaire Haagse 
braderieën geschikt zouden 
kunnen zijn. 
Dit jaar kwamen de fietsroute 
boekjes Den Haag-Breda uit e~ 
er is getracht om deze via de 
boekhandel aan de man te hren-· 
gen.Met name door het gebrek 
aan tijd op werkdagen voor de 
bevoorrading van de winkels 
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is dit geen groot succes qe
worden. 

-""-·• ·r 

5 . Po litieke aktivi t eiten. 

Gebruikte kodes: 

a: AROB-procedure 
b: brief aan B&W, gemeentelij

ke diensten, HTM, overleg 
met ambtenaren 

c: brief aan raadskommi.ssie of 
raad 

g: bezwaarschrift tegen be
stemmingsplan bij G.S. 

i: inspreken in raadskommis
sie 

k: kroonberoep tegen bestem
mingsplan 

p: overige brieven aan pro
vincie 

r: overige brieven aan rijks
overheidsinstanties 

Parkeergarages en aanverwan
te zaken 

Dat we ons zo uitgebreid 
met parkeergarages hebben 
beziggehouden komt groten
deels doordat het de toppri
oriteit van de gemeente iS. 
Bovendien heeft niets zo'n 
stimu l erende werking op het 
a utogebruik als uitb re id ing 
van het aan t al p ark eerplaat
sen. Vooral h e t grati s be
s c hikbaar stelle n van parkeer
plaatsen aan amb t enaren is 
ons een doorn i n h et oog. 
Aan zowe l rijk, provincie als 
gemeente hebben we verzocht 
daarmee op te houden en in 
plaats daarv an ambte naren 
gratis openbaar v ervoer aan 
te bieden. Een aantal garage
planne n zal dan n iet doorgaan : 

Fietsenstallingen 

Erg druk maakten we ons het 
afgelopen jaar over de ver
vroegde sluiting van de sta
tionsstallingen. Het leve r d e 
ons opva llend v eel bij va l o p, 
omda t zeer veel me n sen door · 
de ma a t rege l gedupeerd bleken 

Rijk en provincie spe len 
een belangrijke r ol bij het 
tot stand komen van garages 
onder respektievelijk Hofvij
ver en Malieveld, De gemeen
te wil onder de geplande 
nieuwbouw aan het Burgemeester 
de Monchyplein een garage van 
circa 50 miljoen gulden bou
wen (dat is meer dan er de af
gelopen 10 jaar aan fietsvoor
zieningen is uitgegeven). 

Aan minister Braks, de baas 
van Staatsbosbeheer, die eige
naar is van het Malieveld, stel
den we voor om op het parkeer
terrein daar betaald parkeren 
in te stellen. De uitkomsten van 
onze enquete van verleden jaar 
waaruit blijkt dat er geen be-' 
hoefte is aan dure parkeergara
ges zullen dan bevestigd worden. 

De gemeente besloot tot in
stelling van een parkeerfonds, 
een soort heffing op de huur 
van woningen en kantoren. waar
uit parkeergarages worde~ be
kostigd. Voor ons e r g genoeg om 
een AROB-procedure t e b eginnen. 

Onderwerpen: p a r keren b ij 
ri jksg ebouwen (rr), Mal i eveld + 
Pr ovinciehu is (cprci), parkeer 
fonds (a), Burgemeester de Mon
c h ypl ein (c), parkeerstudie 
binnenstad (c ), parkeren op het 
Binnenhof (c), parkeernorm bij 
woninge n i n Transvaal (g), par
kee rgarage Markt (g)~ Hofvi j
ve r ( i ), garage es (c), garages 
in S~heveningen (c) , foutparke
r en 1n voe t g angersgebied (b) . 

te zijn. Via diverse kanalen 
proberen we nog wat voor el
kaar te krijgen. 

Onderwernen:Stationsstallin
gen(a,c,c).;gemeenteliil<e stal
li~gen in het c e n trum (b), 
Bieslekl ette fcheveninqen(c), 
Provinciehuis (p) . 
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ietsflaneren 

pre ENFB-ers zullen ga
Ford :. n Scheveni-ngen 

~ 
nog kennen als be

etsenstalling. Je z~t
rts e r neer wanneer Je 
F naar. het s~rand ging. 
59 echter richt eige-
van der Zijden zich 
e ve~ huur van fietsen, 
ok de verhuur van 
ssoires, fietskarren 
s ee, belangrijke 
neemt. Het is dan ook 
erwonderlijk dat Ton 
experimenteerde met 
ja's op de Schevening
ard. 
on allemaal als volgt: 
tsvak ontmoette Ton 
een economieleraar uit 

. Deze was met zijn klas 
ekt gestart om aan te 
e men een bedrijf op 
ten. Fietsriskja's wer
porteerd (o.a. uit het 
sten} en de scholieren 
t toeristen rond in 
en Zutphen. Het werd 

n groot succes: de 
ijke bevolking toonde 
hroom en veel buiten
zijn er niet in die 

even~ngen lopen echter 
bui t enlanders rond en 

oot een tweetal riskja's 
van meneer Tel. Een 

tie voor berijders le
reakties op. Er kon dus 

word •~n, waarbij de ken
vreemde talen en de om

mensen een belangrijke 
lden. Een groot aantal 

• I 

mensen werd zo in de gelegenheid 
gesteld om gedurende twee à drie 
weken vakantiewerk te doen. Om
dat het als een exp~riment ge
zien moest worden, werd .de vakan
tiewerkers een vrij laag uurloon 
in het vooruitzicht g~steld. De 
rest kregen ze op basis van 
winstdeling. Voor velen werd het 
een goudmijntje. He~ sloeg enorm
aan. Naast buitenlanders waren 
het met name jonge mensen die 
er gebruik van maakten. Oüdere 
mensen twijfelden een ~eetje, 
misschien zien zij het toch 
nog als een soort slavernij. 
Overigens werd dat door de va
kantiewerkers zeker niet als 
zodanig ervaren. 

Volgend jaar weer. 

Gezien het succes wil Ton vol
gend jaar minstens met vier 
riskja's gaan rijden. Hij wil 
dan ook een paar riskja's bij 
de VVV aan de Zwolsestraat 
stationeren, zodat de "luie" 
automobilisten ermee naar het 
strand gebracht kunnen worden. 
Andere riskja's kunnen voor 
sightseeing op de boulevard en 
langs de haven gebruikt worden. 
Het malle b~sje dat daar nu 
nog rijdt zou dan kunnen ver
dwijnen. Als speciale doel
groepen denkt Ton aan mensen 
die slecht ter been zi)n, 
zoals invaliden en bejaarden. 

Een probleem voor de ex
ploitant is echter de winst 
die hij er zelf aan over houdt. 
Dat is dit jaar bijna niets ge-

·, .... r..-'1 1.. 

•eest, mede door a,llerlei re- ." ,~ 
•ara ties e.d. Voor een renda- ,, 
·el ere opzet kijkt Ton daarom 
.i t naar sponsors, . met nam~ 
dljeuvriendelijke (melk of ."f 
.o}. Een andere mogelijkheid 
~u zijn dat de exploitant . 
·iskja's verhuurt aan een soort 
ooperaties van vakantiewer-
,er·s. Op die manier werkt het 
·ijvoorbeeld ook in Singapore. 

'oli tieregels. 

De berijders moeten ~ltijd 
'Olgens de poli tievoorwaa:r:den , 
,andelen: niet te hard rijden, 
'Oetgangers altijd voorrang 
even en geen concurrentie 
·ormen voor taxi's. 

Ton van der Zijden heeft 
og allerlei ideeën om de 
iskja's te gebruiken, zoals 
ij braderieën, feesten of 
ezoeken van hoogwaardigheids-

"ekleders. 
Een fotograaf erbij maakt 

.et toeristisch nog interes- 
anter. Het imago ~an Neder
and als fietsland kan zo in 
cheve~ingen toch nog ' een 
·eet je hoog gehouden word,en. 
~ dat allemaal ondanks de 
node plannen van wethouder 
~qvist in de rest van Den 

Haag. 
Trouwens, wie voor volgend 

jaar nog een vakantiebaantje 
zoekt ........ ? 

,J\ 

Bernard Wèerdmeester 
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; De landelijke ledenraad 
~am,zoals vorig jaar atge-

lproken, slechts tweernaal bij 
lkaar.Overigens blijkt nu 
eh weer behoette aan extra 

edenraden met een thema, 
at komend seizoen gaat ge
euren. 

Afgelopen jaar was ne atde-
·ng Den Haag op volle sterk

vertegenwoordigd.De onder
rpen bleven vaak beperkt 

ot het beoordelen van het 
oor het bestuur gevoer~~ 
eleid.Gepraat werd verder 
ver rekreatief tietsen 

1 iermee gaat de landelijke 
NFB zich op beperkte schaal 
ezighouden,mits er mensen en 
ld voor zijn en het binnen · 

e doelstellingen van de ENF~ 
lgt) ,le denwerving (hard no
lg) ,en de landelijke 'onder
' udsaktie van 15-19 mei 1984. 
Verschillende leden van dl: 

' deling Den Haag nemen nu 
eel aan het landelijk geheu
~ n;als bestuurslid,in de 
. rkgroep tien-jarig bestaan 

de weer in het leven geroe
n studiegroep·. 

Voorburg. 

.s belangrijkste feit in het 
~elopen jaar valt te welden 
t,dankzij alert reageren, 

ENFB heeft weten te voor
en dat de fietsnaden lanas 
Koningin Wilhel~inalaan -
r e·en langere periode zou-

worden afaesloten.Nu werd 
zeer korte - tijd de K.~.-
n voorzien van nieuwe . 

gelpaden en nieuwe bomen. 
h groot deel van de aktivi
iten van de werkaroep hiel

verband met ons olan om in 
rburg de problemen - van de 

etsende (middelba r e) school
~gd (ca. 6500 leerlingenl 
te sporen.Daartoe is 's 

rgens op 12 plaatsen geke-
l hoe fietsers zich ter 
!kke in het verkeer wisten 
redden.Verder zijn er 

•prekken gevoerd met alle 

lfden van de Voorburgse 
delbare scholen. 

de hand van deze inven
isaties wordk -en nota 
engesteld,èie de (poli

el aandacht zal moet.en 
tigen op de dagelijks 
ugkerende grote proble
,die de fietsende school
Ç"d in Voorburg onc1.ervindt. 

Fietsbel. 

~venals vorig jaar heeft ook 
: jaar de Fiets(-belangen) 
!r regelmatig kunnen ver
lijnen. De lay-out is door 
redaktie zelf ter hand ge-
en, het resu l .taa t daarvan 
et nog blijken. De kosten 
n redelijk binnen de perken 
levenen. 
e reakties op de inhoud 
n redelijk . positief te noe
; de kwaliteit van het blad 
schilt nogal per numme~. De 
aktie streeft naar een meer 
tinue, hogere kwaliteit. 

"111) ·~ . ., ... lf~"'...;.,....... + '-1111-....ti '<iiiJ 

Onderstaand vind je de jaarrekening '83/'84; dit betreft de 
winst- en ·verliesrekening, de begroting '84/'85 en de balans per 
2 september (met dank aan Bernard Weerdmeester voor de hulp bij 
het inventariseren van de materiaal-voorraad) . Een financieel 
jaar · loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 

INKOMSTEN 

werkelijk begroot werke lijk begroot 
'83/'84 '83/'84 '82/'83 '84/'85 

l. Verkoop public. mat. 1307,40 1000,- 847,31 1600, -
2. Kontributie afdracht 4256,20 4500,- 4517,95 4000,-
3. div./rente giro 20,43 300 •. - 231,50 25,-
4. Saldo (tekort) 1270,93 

Totaal 5584,03 5800,- 6894,69 5625,-

UITGAVEN 

5. Inkoop public. mat. 886,- 1000,- 1420,- 1300,-
6. Kosten Fietsbel 2490,44 3200,- 4516,24 2500,-
7. Nota's, abonnementen 316,30 135,- 396,80 150,-
8. Secr. en vergaderkost. 335,95 300,- 274,30 350,-
9. Akties en public. 572,30 500,- 267,35 600,-

10. Diversen 665,-
11. Saldo (overschot) 983,04 725,-

Totaal 5584,03 5800,- 6894,69 5625,-

Toelichtin9: bij de winst- en verliesrekenin9: '83 / '8 4 : 

ad 1. Ondanks onze inschatting dat de markt langzaamaan verzadigd 
zou zijn, is de verkoop enigszins gestegen t.o.v. vorig jaar. 
Waarschijnlijk med~ veroorzaakt door het mooie weer tijdens 
het Parkpop-, Waterpop- en Voorhoutfestival. 

ad 6. Deze post is inclusief !1185,03 portokosten. 
ad 7. Inclusief een oude nota ad !216,- uit 1983. 

Toelichting bij de begrotin9: '84/'85. 

ad 1 en 5. De verkoop van reeds bekende artikelen zal waarschijn
lijk wat teruglopen (iedereen heeft die buttons nu wel); 
daar tegenover staat dat we dit jaar een fietsrouteboek
je Den Haag e.o. willen gaan uitbrengen, zo dat de tota
le verkoop nog kan stijgen. Een eenvoudige uitgave kost 
naar schatting f1,50 per exemplaar, waarbij de een ver
koopprijs van t2,- kun,nen hanteren. Een eerste oplage 
van 500 exemplaren lijkt ons redelijk. 

ad 2. Het grillige verloop van het ledenta- maakt een. voorspelling 
van deze post moeilijk, maar een lichte daling van het leden
tal lijkt onvermijdelijk. 

ad 6.Aangenomen mag worden dat deze post ongeveer gelijk zal blij
van aan die van het afgelopen boekjaar. 

Pbttcland (II) 

Weekblad Cil=e-Rijen, daar ·~n tegcn d.::dt ;;.e:t-e:1i: t.k jaar
vcrgadering van R ijens B-:bng r:1e.je: 'u':,o;- !'. n .Z:.:sco;i:

m!ssie werd de staat ran bar,'n en tasren in -.J rJ.· !',:rcndi!n 211 

de penningmeester gcd:::aci:c'crd·. 
Hier is plaats voor twe e: ,,.;!sen : \' .':tar-::>:.1'? ..:-n -,,·aar? 

Balans per 13 september 1984 

Passiva 

Kas 38,95 Schulden 
Giro 1962,59 Reserves 
Ma t eriaal 595,30 

2596,84 

63,70 
2533,14 

Konklusie: 
, Maakten we vorig jaar een 
gat van bijna !1300,-, dit 
jaar konden we voornamelijk 
door beperking van de kosten 
van de Fietsbel (lager aantal, 
lágere papierprijs en minder 
dik) en een stijging van de 

~~~kqpeQ een positief , salào ·~n 
(overschot) van bijna duizend 



gulden realiseren. Ook de ba
lans laat een sterk positief 
saldo zien met een toename 
(t.o.v. vorig jaar) van de re
serves. 

In het -komende boekjaar 
blijft de afloop van de uit
gifte van een Haags fietsrou
teboekje, en de ontwikkeling 
van het ledental uiterst on
zeker, waardoor de opgestelde 
begroting met grote onzekerheid 
omgeven is. 

Alphons Mantel 
(Penningmeester) 

10. Komend seizoen. 

Zoals in de inleiding genoemd 
is het afgelopen jaar de basis 
gelegd voor ontwikkelingen die 
zich, naar we hopen, het komend 
jaa~ zullen voortzetten. 
Daa :~naast streven we ernaar om 
onze aktiviteiten dit jaar op 
een wat ander vlak uit te brei
den. Op de laatste kerngroep
venJadering zijn we op d.e vol
gende punten gekomen: 

* Meer kontakten met ambtenaren 
van de gemee.nte en, zonodig, 
ook met Rijk en Provincie. 
* Politieke invloed uitoefenen 
via een omweg: publiciteit. Ook 
niet nieuw, maar het streven is 
dit uit te breiden. De vraag is 
hoe. Geopperd zijn: · 

a. Ludieke akties. 
b. Manifestaties in de trant 

van 'Fiets en trein op één 
lijn'. 

c. Studiedag. 
* Eigen aktiviteiten, die min
der op beleid gericht Z1Jn. 
Bijvoorbeeld meer aandacht be
steden aan het rekreatieve 

· fietsen, of het organiseren van 
een fietsreparatieavond of -kur
sus. 
* Edukatieve bezigheden. Hier
bij wordt gedacht aan kontakten 
met Veilig Verkeer Nederland, 
Vereniging Bescherming Voet
gangers, rijschoolhouders, scho
len. 
* Andere beleidsterrl!inen aan
pakken. Gedacht word i: aan f iet
sendiefstal, stallingsproblema
tiek, be~egwijzering. 

FIETSBELEMMERINGEN 

.r ' 

* Draagvlak verbreden. Geopperd 
is om te komen tot e1m soort 
milieufederatie, die bijvoor~ 
beeld een aantal groepen die 
gericht zijn tegen wegenaanleg 
bundelt. 

Deze punten willen we aan de 
ledenvergadering voorleggen. 
Het hangt af van de diskussie 
hierover, en de beschikbare 
menskracht welke onderwerpen 
onze prioriteit krijgen. 

Onze overige aktiviteiten 
willen we, zoals eerder ge
noemd, op dezelfde voet voort
zetten. Dat zijn allereerst de 
Fietsbel die iedere twee maa
den uitkomt. Verder zal er 
waarschijnlijk komend voorjaar 
net langverwachte fietsroute
boekje komen. De werkgroep 
publiciteit wil zich gaan be
zighouden met nieuwe verkoop
en publiciteitsprodukten. Op 
het politieke vlak gaan we op 
de zelfde manier verder: kommen
taar op nota's, kontakten met 
raadsleden, en zonodig inspre
ken op commissie- of raadsverga
deringen. 

Deze keer ·m FIETSBELEMMERINGEN een foto van de schrijnende 
toestand op de Vaillantlaan. Zoals u misschien gehoord heeft 
is B&W niet vgn plan daar fietspaden aan te leggen; gezwicht 
voor de druk van de bedrijven. 

De bewoners zijn unaniem vóór een fietspad, en ook de pro
jektgroep die zich bezighoudt met de herinrichting van dit 
gebied was overwegend voor de aanleg. We zijn niet van plan 
hier genoegen mee te nemen en hebben al kontakt gezocht met 
de bewonersorganisatie om samen aktie te voeren (er wordt 
gedacht aan een blokkade). Let op de aankondigingen! 

7 



en over],eg 

schalige protestakti~s 
et motto "Het gaat om 
iéke, niet om hét 11\aS- , 

oleken nauw'eli jks effekt 
!teren. 

! a~ties tegen het a~- · : 
.n van de r:ijkshijdrage 
etsvooFzieningen en te-
uiniginaen o~ onderhoud 
lfs geen iournalist of 
af a~ .• 
ken kleinschalige akties 
ustratie vap een nieuw · 
t bleek bij · onze aktie 

fietsenstallino bij 
traal Station. ·· 
Surend hot van~en hij de 
e heeft ertoe geleid, 
aar andere wegen ziin 

r ken om nog wat te be-
iverse instituten van 

s- en Provinciale over
rden verhlijà met korre
. ie van de F~PB.Ook de
!nkele malen een heroer 
t-AROB.Met dat laatste 
er zeer spaarzaam moe
en omgesprongen,want 
en erg veel ~ormele 
ogen aan te zitten,Pet 
veel qeld en het · 
hoorlijk teaen het 

n van veel gemeente
en te ziin. 

werd het afgel.onen 
perd met raadsleden 
Links Den Haag en PvdA 

verse onderweroen en 
ER over de ont~luiting 
stadhuis aan het Bur

• r de Monchyplein. 
aaase Haad voor 
Pecreatie,9emeente

en en Staatshosbe-
·d gesproken over 
rzieninnen op rekrea
utes. 
dere FNFB-afdelinaen 

werkgroep ongericht, 
bezia houdt met het 

ale bèleid. 
aant,al. andere oroani
erd kritiek geleverd 
prtqanqsrapportage 
Hofvijvergarage. 
n onze afèeling namen 

èe overlegaroepen: 
!.leg, Vrouwen vei 1 ig op 

onwijk voor autolozen. 
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Brievenaktie sluitingstyd stalling HSICS 
Zoals u wellicht aelezen 

heeft in 'l'rouw,llaagsche of 
ninnenhof van 28/6/'84, 
hebben we een korte e n hevi
qe aktie aevoern b ii het Cen
traal Station.Het b~trof de 
parkeergarag e daar,of nee, 
uiteindeliik de fietsenstal-

oproep 
ling. · 
Even kort het voorafgaande. 

Eind '83 bereikten ons 
qeruchten dat de stations
~tallinaen op Cs en Hs vroe
ç er dicht zuilen gaan . 
Navragen her en der levert 
çeen duidelijk hierover op, 
evenmin als de vraaen door 
raadsleden gesteld:. 
Mei ' 84:opeens blijkt het 
2over:de stallingstijnen zijn 
~oor de week en in 't weekend 
een stuk korter. 

Fr zijn,volgens NS (Servex)t~ 
weinig f i etsers die gebruik 
rraken van de late stallings
~ren. De NS brengt in diezelf
d e tijd een foldertje uit 
~aarop men parkeerplaatsen 
~anbiedt in de aaraae CS (ei
gendom van de gémeentel voor 
slechts f2,- per dag! (Normale 
tarief is f7,-l. 
Bovendien is die garage w~l 
vroeg in de morgen en laat in 
d e avond open.!Genoeg reden 
d us voor ons om verontwaardigd 
te zijn en we schreven een 
boze brief aan Servex en ae
~eente met de volgende pu~ten: 

l. He t is belachelijk dat de 
parkeergarage w~l zo lang 
open kan ziin,en de fiet
sënstalling heel vroeg 
dicht gaat! 

2.Het is ook belachelijk 
dat de NS ne parkeer
plaatsen z6 goedkoop ver
huurt,en zo a.h.w. auto
mobilisten lokt om met 
de auto naar het station 
te gaan!Dat is narnellik 
uitstekend bereikbaar per 
openbaar vervoer . 

3. '~e hebben voorqes teld om 
dan maar een fietsenstal
ling (1 autoparkeerplaats 
is wel 8 fietsen) open 
te stellen in ne parkeer
garage voor het tarief van 
f0,25 per nag. 

Om ons verzoek te ondersteunen 
hebben we daarom in de narkeer
garaae korte tijn een autopar
keerplaats bezet,waar verseDil
lende raadsleden en de cers 
op af kwamen. · 

Op de brief kregen we een 
heel serieus antwoord van de 
aemeente,met dat ne fietsen 
gestolen zouden worden,en dat 
Servex met ons voorstel fail
liet zou gaan en zo,nou ja, 
heel hurokraties in ieder geval. 
Een beetje fantasie zit er 
blijkbaar ook niet hij die 
ai!lbtenaren! 

• • 
a~1e utt .. 

Op zondag 2 september orga- ler behaalde minstens ~~n keer 
n iseerde de ENFB Den Haag een het maximale aantal punten (8) 
dagje rekreatief fietsen voor per baan. En als j e op 30 cm van 
de aktieve leden. de hole, nog 3 slagen nodig had 

De weergoden waren ons ken
ne lijk gunstig gezind, want de 
hele dag bleef het straleng 
w•~er, waarbij het kwik 24 C 
aanwees, al was er een stevige 
zuidwesten wind. 

Zeven mensen, waarvan twee 
in lange broek, kwamen opdagen 
( ~ ater bleek dat een lekke 
band en een kapotte fietspomp 
tHee mensen ervan weerhoudefl 
had ook mee te gaan; jammer, 
maar helaas .... ) . 

Met de wind in de rug waren 
we vanaf de Scheveningse Wa
tertoren binnen een half uurtje 
b t j Katwijk aan Zee, waar we op 
het terras van paviljoen "De 
Duinen" (hoe zou men toch aan 
d i e naam zijn gekomen?) genoten 
Vé,n koffie met appeltaart (ove
rlgens: dit paviljoen staat als 
pleisterplaats beschreven in de 
l<.atste VVF). Even verderop 
lLg midget-golfbaan "Duinlust". 
Ve len hadden dit spel lang niet 
me, er beoefend, zodat dit een 
mooie kans was om de behendig
heid weer eens te testen. 

Slagen en tegenslagen. 

De behendigheid bleek soms 
flink tegen te vallen; elke spe-

Maar,al met al hebben we nóg 
niet bereikt wat we willen, 
nameli jk:de s tallingen weer 
vroeg ooen/laat dicht!Fr is 
nog ~~n mogeli j kheid :De wet
houder van FOVV,Nyqvist ,heeft 
op ons verzoek om iets aan de 
situatie te doen,geantwoord: 
dat kan ik niet,pas als ik 
veel protesten krijg kan er 
wat aan gedaan worden! 
Nou vragen we jullie om als
jeblieft massaal te proteste
ren tegen het besluit door een 
brief(kaart) te schrijven naar 
de NS/Servex.Stuur ons daar 
ook een afschrift van.Wii kun
nen er dan zonodig nog mëe 
naar de wethouder.En liefst 
wat schrijnende verhalen ove r 
met de laatste t r e in aekornen 
zij n ·en dan tot de ontdekking 
komen dat de stalling al dicht 
is zodat je,omdat je ook geen 
geld bij je hebt,midden in de 
nacht naar Moroenstond mo e s t 
lopen.Je brief -kun je sturen 
naar: 
Servex,pja Nederlandse Spoor
v!egen, Utrecht. 

om de bal erin te deponeren, 
dan wilde er, in gereformeerd 
Katwijk, n9g wel eens een 
vloek over het duinterrein 
waaien. 

Na een spannende strijd, 
waarbij Jenny Scheemaker lange 
tijd het beste bleek, eindigde 
Rik Zakee uiteindelijk op de 
eerste plaats, v66r onderge
tekende en Jenny. 

Dat werd dus een rondje 
drank voor Rik, op het terras 
van een Katwijks strandtentje. 

Eten bij dageraad. 

Vervolgens fietsten we via 
Valkenburg naar de Horsten bij 
Voorschoten, waar we een ijs
boer van z~jn laatste cornetto's 
afhielpen. 

Terug in Den Haag konden we 
in restaurant "De Dage raad" 
uitblazen en genieten van een 
vegetarische maaltijd, met een 
koel pilsje erbij. 

Al met al kunnen we, mede 
door het mooie weer, terugkij
ken op een geslaagde dag: zou
den er nu mensen zijn die ak
tief binnen de ENFB willen wor
den, uitsluitend om aan zo'n 
gezellige fietstocht mee te 
kunnen doen? 

Alphens Mantel 
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Eindelijk tweerichtingverkeer voor fietsers fn de binnenstad 

Waarom • -nzet zn alle straten 
In het kader van het langverwachte ~orte Ter~ijn Aktie?lan 

Binnenstad is kort geleden de nota "Partieel Rénrichtings
verkeer Binnenstad" verschenen.Lang verwacht ja,want er is al 
in 1981 door de gemèenteraad om gevraagd,en daarna nog 
verschillende malen aangedrongen op een snelle presentatie. 
Het Aktieplan omvat buiten de genoemne nota ook no9 rapporten 
over onder andere de verkeersonveiligheid,fietsstroken,en 
lokaties voor fietsenstallingen en -klem~en. 
Hier alleen informatie over het eerstgenoemde rapport,omdat 
dit de meeste veranderingen teweegbrengt voor de fietser. 

We zijn blij dat deze nota 
er eindelijk is;zoals gezegd, 
hebben we er lang OP moeten 
wachten.F.r wordt in heel wat 
straten in de hinnenstad 
tweerichtingsverkeer voor de 
fietser voorgesteld,gelukkig. 
Toch blijven er nog veel stra
ten over waar het afgeraden 
wordt.Als reden voert men dan 
aan dat het té onveilig zou 
zijn voor fietsers. 
Straten waarin het,volgens 
ons,wel kan,of waar het z6 
hard nodig is voor een goede 
bereikbaarheid voor fietsers, 
dat wij vinden dat er zonedia 
maar wat meer oeld voor aan-
passingen uitgëtrokYen moet 
worden. 

Om nog even in herinnering 
te brengen wat ons standpunt 
daarover,al sinds jaren,is, 
een citaat uit het nog steeds 
aktuele rapport "Verkeers
voorzieningen voor fietsers", 
ENFB Den Haag,l98l,blz. 27, 
par. 4.9. 

"Het argument van veilig
heid spreekt ons niet zo aan 
omdat iietsers juist een goed 
zicht hebhen op tegemoetkomen
de auto's.Met - achtPronkomende 
auto's in éénrichti. ·ss traten 
is dat bepaald niet ~et geval, 
terwijl de fietser in die 
gevallen bij dezelfde rijbaan
breedte wel wordt ingehaald!" 
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r>?e zullen eens wat voorbeelden 
noemen 

!.Straten waar zonder meer tweerichtingsverkeer voor fietsers 
wordt toegestaan 

-Bet hele gebied binnen de Poten - Perengracht - Prinses-
segracht - ~orte Voorhout - Toernooiveld - Korte Viiverberg 

-Hooikade/Hooigracht/Hooistraat 
- Paams tra at/ Achter-raa~s traa t. 
-~azernestraat/Willemstraat/Rleine Kazernestraat 
-Prinsestraat 

2.Straten waar het ook ingevoerd worilt,maar Haar aanvullende 
maatregelen nodig ziJn 

- Westeinde (onvangfietspad bij Torenstraat,meereqelen in 
verkeerslichteninstelling 

-Denneweg (idem) 
-Lange Poten (opvangfietspad bii de Hoi'weg) 

Dan komen we bii de laatste kateqorie:straten waar het in 
principe wel mogelijk is,maar waar volgens qe nota zulke in
grijpende,dure naatregelen nodig zijn dat ze op de lange 
haan geschoven moeten worden omdat er geen geln voor is. 
Wii trekken in twijfel dat er héél ingrijpende maatregelen 
nodig zijn,en vinden dat het best wat eenvoudiger en goed
koper kan.Prioriteit hebben voor ons: 
l.De route Buitenom - Poge Zand - Perderinnestraat - Herder

straat - Gedempte Burq~ooral - <,edemote Gracht. 
Hier is het volgens de gemeente niet mogelijk,volgens ons 
wel,als 1e het hierbovengenoemde argument in ogenschouw 
neemt (zie citaat). 

2.Noordeinde:zonder meer 
3.Molenstraat:we studeren nog op een aanpassingva.n de hoek 

Melenstraat/Noordeinde 
4.Boekhorststraat:ook hier kan het zonder meer 
5.Wagenstraat:idem 

Als laatste nog het meest steekhoudende argument om 6veral 
in de stad 2-richtinosverkeer voor.de fietser in te voeren: 
de gemeenteraad heeft dat besloten (in 1979).~n het is nog 
steeds de gewoonte dat dfe besluiten uitgevoerd worden,niet
waar? 

Jenny Scheemaker 



~Mensen nodi 
OOk dit jaar willen we · weer 

een beroep doen op jullie om 
C•P één of andere wij ze aktief 
t. e worden in de afdeling Den 
haag . Voel je er wat.voor, of 
twijfel jè, kom in ieder geval 
r.aar onze jaarvergadering op 
~oensdag 17 oktober. 

Voor de volgende aktivitei
len kunnen we mensen gebruiken: 

1. Werkgroep Publiciteit. 

Deze werkgroep bestaat nu uit 
o ngeveer twee personen en kan 
~eker 1 I 2 mensen erbij ge
truiken . Het houdt in dat je 
ëf en toe + 1 keer per maand 
v ergadert,-af en toe in een 
~ tand wilt staan (met name 
's zomers). Verder gaan er via 
èeze werkgroep persberichten 
ëe deur uit en worden manieren 
cezocht om de verkoop te sti
; luleren en leden te werven. 

2 . Het afdelingsblad Fietsbel . 

Het blad heeft dringend 
r,ieuwe mensen no?ig, voor: 

- DE REDAKTIE: lx per twee 
maanden een avond vergade
ren, stukjes schrijven, in
terviews houden, meedenken 
over nieuwe ideeën. De re
daktie bestaat slechts uit 
twee leden, twee erbij is 
zeker wel nodig. 

- TYPEN: lx per twee maanden 
één of meerdere dagdelen 
typen bij een van onze leden 
thuis. Je hoeft niet super 
snel te kunnen typen . 

- LAY-OUT: doen we sinds kort 
zelf. Eén persoon om daarbij 
te helpen is nodig, liefst · 
met ervaring. 

- RAPEN: lx per twee maanden 
een avond vouwen en etiket
ten plakken voor de verzen
ding . Altijd erg gezellig . 

3. Landelijke Ledenraad. 

Het is te verwachten dat on
ze afdelingsdelegatie weer 
eens uitgedund wordt, l à 2 
leden die zich wat willen ver
diepen in het landelijke be
leid en daarbij contact hou-

den met de aktieve kern zijn 
nodig. We hebben nu 2 à 3 le-

den, die e r sinds twee jaar 
regelmatig komen. Je hoeft 
slechts twee (soms drie) keer 
per jaar naar Utrecht, kosten 
worden vergoed . 

4. Werkgroep "Nieuwe ideeën" 

Zoals je elders in deze Bel 
kunt lezen, zijn we van plan 
onze aktiviteiten dit jaar 
eens een andere richting te 
geven. Het is nog vaag wat 
hierbij van je verwacht wordt. 
Zie je een leuk idee, heb je 
ergens zin in , om dat samen 
met een paar andere mensen uit 
te werken, dan ben je welkom. 

Aanmelden 

Behalve op de ledenvergade
ring kun je je uiteraard ook 
telefonisch voor deze aktivi
teiten aanmelden. De telefoon
nummers staan ook in deze 
fietsbel. Als je niet weet 
wie je hebben moet, bel dan 
de sekretaris maar. 

VERKOOP 
Nieuw in de Winke~ . ENFB-ARTIKELEN 

Binnenko~t zijn in de 
Haagse ENFB-winkel de 
nieuwe ENFB-~ugtasjes 
ve~k~ijgbaa~. Deze tasjes 
met als tekst "geen auto 
toch mobiel" erop gaan 
vermoedelijk f6~50 kosten . 
We hopen ze te kunnen pre
senteren op de ~edenver
gade~ing~ anders moet je 
daa~na maar even be~~en 
naar : 
Be~nard Wee~dmeester~ 
tel 604114 ~ overdag 756240 . 
Indien het niet te ve~ weg 
is~ wo~den ze gebracht. 

••••••••••• ••••••••••• Vraag 
Een van de vragen' Wat weet je van 't verkeer?' (door J. J. 
Derks - Uitgave N. Samsom N.V.) luidt: 'Boer Jans~n 
brengt zijn paard weg op de fiets. Mag dat?' 
Van ons wel als boer Jansen dat nu per se wil. Maar het 
lijkt wel erg ' ongemakkelijk en het moet wel een beel érg · ' 

stevige 'fiets zijn. 

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

Vel met 6 sticker s 
Stickervel AUWTO (8) 

I 

Buttons 
Niet blij in de rij 
Kies de fiets 
ENFB (groen) 
Ik fiets sti l en .. 
Vuistfiets 
Hou het betaalbaar 

f0,25 

fl,50 
fl,
fl,-

Boek Het Nieuwe Reizenf9,50 
E~FB Vakantieboek fl7,50 
Alle toer. fietsrout.f28,-
Fietsrouteboekjes f 7,50 

2 voor fl2,-
Breda - Diest 
Breda - Maastricht 
Den Haag - Breda 

Brochures 
Boodschappen doen 
Fietsers uitgez. 

Vuistfiets stempel 
Leporello 
E 'NFB - tas 
Set ansichtkaarten 
Speelkaarten veren 
Autoverschrikker 
Posters vanaf 

f l -' 

f 3,
,f l 0'
f 5,-
f 3,50 
f 7,50 
f 6,
f 0,50 



Agenda 
17-10 Jaarvergadering. 

20.00 uur in de 
Groene Eland. 

22-10 Kerngroepvergade~ 

ring bij Martin v.d. 
Berg, 
Rooseboomstraat 69. 

5-11 Vergadering Werk
groep Publiciteit, 
bij Bernard Weerd
meester, Galilei
straat ISO 

20-11 Redaktievergadering 
Fietsbel, bij Jenny 
Schoemaker, 
Daguerrestraat 36 

12-12 Rapen Fietsbel, 
vanaf 20.00 uur 
in de Groene Eland 

KONTAKT 
PERSONEN 
Info Den Haag 
Rik Zakee, 
Ln.v .Meerder . ort 720 .250626 

Overdag 694341 tst 2457 
Redaktie Fietsbel 
Jenny Schoemaker, 
Daguerrestraat 36 
Info Voorburg 
Elly Verzaal, 
Oosterloostraat 9 
Info Rijswijk 
Wim Dammers, 
p.a. Wereldwinkel 
Info Leidschendam 
Frans Booij, 
van Ruysdaellaan 48 
Landelijk Bestuur 
Jac Wolters, 

451018 

874291 

902508 

270838 

Spakenburgstraat 13 456559 
Publiciteit en verkoop 
Bernard Weerdmeester, 
Galileistraat 150 604113 

overdag 756240 
Verkoop 
Biesieklettestallingen 
Leyweg, Scheveningen, Kijkduin 
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