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REDAKTIONEEL 
In deze Fietsbel zult u geen verslag aantrE:>ffeo van dE:' bE:>haodeliog 
van de gemeentebegroting, noch van de in dE:> tussentijd aan de orde 
gekomen knelpunten. 
Omdat de redaktiE:' toevallig uit dE:>zelfde drie pE:>rsonen bestaat als 
de groep, die .ilet kommentaar op de plaoJ:Jeo en het voorbereiden van 
akties moest verzorgen, is de verslaggeving er een beetje bij in
geschoten. 
Ook niets over akties tegen de vervroegde sluiting van stations
stallingen. Deze akties zijn namelijk oiet gevoerd. Pas enkele da
gen voor het ter perse eaao van de Fietsbel hoorden van een jour
nalist, dat de sluitingstijde-n war&n veranderd, ho&wel kort tevo
ren de b&heerder op CS dit oog had ootkent. 
W&gens tijdgebrek ook geen artikelen over de Utrechtse- baanhisto
r~e en over enkele> geboe>kte> suksessen. 
W&l wordt in deze Fi&tsbel de- nodi ge aaodacht aan stalling &n en 
diefstal besteed. 
D& gemeente 1Jordt niet gehe€'1 vergeten: OoZ'& peooingmeester wroet
te de Parkeerstu·:lie Binoenstad door en laat u meegenieten van zijn 
b&viodiogen. 
Tenslotte w0rdt verslag gedaan van de afdelingsjaarvergadering en 
van de landelijk& ledeoraat3 en wordt vo oruit geblikt naar de vol
g&nd& afdelingsvergadering , waarop h&t thema "autoloze wo0owijken" 
zal zijn. 
E&n duo Fietsbelletje dus dit keer en zoals de o plettende lezer 
w&llicht opvalt staan er no gal wat verschil l ende lettertypen in en 
een hele b&rg nlaa tjes. Dit komt voornamE>lijk d oor de geheel ver
su fte toestand waa rin eeo aant a l redaktieleden de decembermaand 
do 0r1~orst eldeo. 
\ie zitten dao ook dringend om versterkin_:; verlegen. ~1 ordt aktief! 
Alle hulp is welkom. Ook het_. aaobrenge>n van nieuwe leden wordt erg 
op r>rijs gesteld. In ruim een jaar tijd is oos ledenbestand met 
ei rca 15>· uitgedund eo het heeft er de schijn van, dat d.at groten
de> els i s veroorzaakt doordat mensen vergaten hun aksepigirokaart 
in te vullen. Dus loop UvJ kenoiseokriog eens na. 
Ook kunt u ons werk uit handen nemen door zelf bij d e geme&nte aan 
de> bel te ga.a:o haog&n. Voor zaken als ga.ten in het \ve gdek, ver". 
keerslichten die niet goed werken en dergelijke b1nt u bellen naar 
de Diens t der Gemeente-werken. Voor het grotere werk kunt u terecht 
bij de raadsfrakties or het stadhuis of bij d e verkeersspecialis
teo. lie telefoonnummers st a an hieroodE?r. 

De redaktie 

Adresse-n e>n t elt>fooonummers gemeente 
Dienst der U&meE>ntewerkE>o, Zi e k~?o 1, tel 889260, voor s pecifieke 
fietsproblemen is het hE>t be s te te vrageo. na ar u & heer SchellekE>os 
GemFenteraad , Postbus 5oooo, 25û8GA Den Haag, post voo11 r a adsle
d en of frakties kan ook op de Groenmarkt worden afgeg even, bellen 
kan ook naar het stadhuis, 12.3911 of naar de verkeerssnecialisten: 

·CDA Dhr l'l Bianchi 231307 
D'66 Dhr R Vlaa.nde>reu 607479 
Links De>n Haag Dhr H van Oel 882214 
PvdA l•Iw Ivl Burgers41olendijk 552967 
VVD Dhr RJ !lî&ijE~~r 234825 



VERVOLGVERHAAL HOFVIJVER 
deel 4. 

Half oktober dacht de heer 
Nyqvist dat hij toch wel aan 
de moties van de gemeenteraad 
van 4 juli had voldaan . Hij be
sloot daarom een bouwplan te 
presenteren. Vijf Haagse orga
nisaties (Vrienden van Den Haag, 
Die Haghe, Milieudefensie, Mo
numentenfonds en de ENFB) die 
verenigd zijn in de "Glverleg
groep HCifvijver" waren weer eens 
niet van het gelijk van meneer 
overtuigd en bes1oten de raads
commissie daarvan op de hoogte 
te stellen. Toevallig was de 
datum van de behandeling in de 
commissie pas laat bekend even
als de benodigde stukken. De o
verleggroep besloot daarom een 
persconferentie te organiseren 
waar het commentaar voor de com
missieleden gepresenteerd kon 
worden. Het gerieflijke pers
centrum Nieuwspoort werd afge
huurd, alwaar de plaatselijke 
pers zich een kopje koffie goed 
liet smaken. Helaas was er wei
nig van terug te vinden in de 
kranten. De HC, het AD en de 
Nu wisten zich nog de namen van 

de "rebellerende" organisaties 
te herinneren, maa r de argumen
ten waar het om ging waren ze 
vergeten. Inspreke n en "direct 
mailing' bij de commissie had 
meer effekt: de meerderheid 
van de commissie had geen ver
t rouwen in de uitvoering van 
de moties. Enkele punten waar9_p 
onze vriend Nyqvist de mist in 
ging: 
- het bodemkundig onderzoek 

verzweeg een aantal essenti
ele problemen. 

- nieuw overleg over parkeren 
bij de Raad van State en Fi
nancien was er niet geweest. 

PARKEER STUDIE. BINNENSTAD 
Enige maanden geleden verscheen 
een rapport van de gemeentelij
ke dienst voor stadsontwikke
ling, getiteld "Parkeerstudie 
Binnenstad". Doel hiérvan was 
aldus het rapport "de parkeer
problematiek in de Haagse bin
nenstad inzichtelijk te maken 
en op een integrale wijze te 
benaderen" . 
Opmerkelijk is het tijdstip van 
verschijnen van dit rapport, nl 
vlak v66r het debat in de ge
meenteraad m.b.t. de aanleg van 
de Hofvijverparkeergarage (juni) 
Wethouder Nyqvist greep het rap
port dan ook gretig aan om de 
noddzaak van de garage te on
derstrepen (als men het rapport 
zorgvuldig leest is die nood
zaak lang niet zo duidelijk, 
maar demagogie zijn we van onze 
wethouder inmiddels wel gewend) 
Het parkeeronderzoek zelf is 
uiterst technocratisch van op
zet: voor de jaren '80, '85 en 
'90 heeft men de parkeerbehoef
te en -capaciteit berekend in 
5 deelgebieden van de binnen
stad. De parkeerbehoefte heeft 
men berekend door uit te gaan 
van de parkeernormen van het 
Verkeerscirculatieplan (VCP) 
~80-'85 . (b.v. 0,8 parkeer
plaats per woning, 1 plaats 
per 10 werknemers van een be
drijf e.d.). 
De hoogte van de parkeernormen 
zêlf staan niet ter discussie: 
dit is een ernstig gemis, daar 
we mogen verwachten dat autobe
zit en -gebruik de eerstkomende 

jaren zullen dalen, o.a. door 
aanhoudende economische reces
sie; uit de gemeentelijke sta
tistieken blijkt dat het auto
bezit in '82 met 2% is gedaald 
t.o.v. '81. 
Uit de vergelijking van parkeer
behoefte en -capaciteit heeft 
men een parkeerbalans opgemaakt 
die voor elk deelgebied aangeeft 
of er tekorten dan wel overschot
ten aan parkeerplaatsen zijn. 
Een belangrijke conclusie van het 
rapport is dat er in '90 een te
kort van 900 langparkeerplaatsen 
zal bestaan, zelfs (!) als men 
alle geplande parkeergarages aan
legt (Hofvijver, Luth. Burgwal, 
Zuilingstraat, Spuikwartier). 
Verder valt op dat dit tekort 
zeer onregelmatig is verdeeld 
over de binnenstad: er zijn 
zelfs gebieden met een over
schot (b.v. Spuikwartier en 
Kortenbos). In gebieden met een 
tekort ligt het voor de hand 
dat het rondrijden (op zoek 
naar een plaatsje) flink : zal 
toenemen, evenals het illegaal 
parkeren (nu reeds staan 26% 
van het aantal auto 's illegaal 
geparkeerd). · 
Er wordt (wijselijk) niets ge
zegd over de bezettingsgraad 
van de bestaande parkeergara
ges; een ENFB onderzoek van 
februa~i leerde immers ·dat . 
deze voor 60% leeg staan! 
Daar de studie zo rechtlijnig 
van opzet is en de parkeernor
men zelfs niet als "variabel" 

- het mini-verkeersciraulatie
plan stelde niets voor en gaf 
zelfs negatieve gevolgen voor 
het openbaar vervoer aan. 

- de maatregelen die Nyqvist 
voorstelt om het geparkeerde 
blik van de straat te krijgen 
z ijn niet effektief. 

Onze grote vriend mag zijn huis
werk dus overdoen. In januari 
komt het opnieuw in de commis
sie. Daarover zullen we uiter
aard lang van tevoren bericht 
krijgen .•.... (?) 

Bernard Weerdmeester · 

z~Jn bekeken, kan men er wei
nig mee beginnen: de enige ver
dienste ervan i s dat nu voor 
het eerst netjes in kaart is ge
bracht hoe het precies staat met 
de parkeercapaciteit en -behoef
te, als men het huidige beleid 
voortzet. 

Alphens Mantel 

I· 



HAAGSE RAAD VOOR SPORT 

EN RECREATIE 

In de Fietsbel van juni 
berichtten wij reeds over 
een bezoek aan de Haagse 
Raad voor Sport en Recrea
tie (HRSR). Deze raad, 
waarin alle Haagse sport
verenigingen· vertegenwoor
digd zijn wil zich wat meer 
met het recreatieve fietsen 
gaan bezighouden. Omdat men
sen steeds meer vrije tijd 
hebben (al dan niet gedwon
gen) kan de fiets een steeds 
belangrijker rol vervullen. 
Die bijeenkomst in juni leid
de tot een lijst van 14 knel
punten voor de recreatieve 
fietser: 

!.Onvolkomenheden in de fiets
route Kijkduin-Wassenaar ter 
hoogte van Scheveningen 
(geen fietsvoorzieningen op 
de boulevard en in het ha
vengebied) 
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FIETS BELemmeringen 

2.Fietspadennet in recreatie
gebied Madestein (ontbreken 
verbinding Oostmadeweg-Oor
berlaan, onveilige situaties 
op de Madepolderweg en de 
Madesteinweg). 

).Onvoldoende ontsluiting Oost
duinen en Meijendel 

4.Gevaarlijke oversteek van de 
prof.B.M.Teldersweg in de 
Scheveningse bosjes 

S.Oversteek Utrechtse Baan van 
en naas het Haagse Bos, als
mede de ov~rsteekmogelijkhe
den in het bos bij de Laan 
van Nieuw Oost Indië 

G.Onveilige situatie voor fiet
sers op het viaduct over de 
Rijksstraatweg bij de Bijhorst 

?.Verkeerssituatie op en in de 
omgeving van het Theo Man 
Bouwmeesterpad 

B.Aansluiting voor fietsers van 
de Buurtweg naar het aari te 
leggen fietspad 10 langs de 
Landscheidingsweg (duinzijde) 

9.Verbinding vanaf de A.Goekoop
laan over de Johan de Wittlaan 
langs het Congresgebouw naar 
de Catsheuvel 

lO.T~kort aan (bewaakte)stal- ' 
l1ngsgelegenheden 

ll.Het grotendeels ontbreken 
v~n duidelijke bewegwijze- i 
r 1ng voor de fietsers naar 

maar ook in de parken, bossen 
en recreatiegebieden 
12.0nderhoud fietspaden (glas, 

overhangende beplanting, 
sneeuw, geen klachtentele
foon) 

13.Scheiding fiets/bromfiets 
14.Kruisingen fietspaden en 

ruiterpaden. 

Op 13 december vond een twee
de gesprek plaats, waar Nico 
Vlasveld en ondergetekende de 
ENFB vertegenwoordigden. Ook 
was hierbij aanwezig de heer 
v.d.Berge (OVV) en de heer 
Blankespoor (Gemeentewerken). 
Beiden zorgden voor het 
commentaar op de punten. 



FIETSENSTALLING 
Alweer een fiets van me gejat - en ik begon er net gehecht aan te 

rake n. Zijn er nog fietsers in Den Haag waarvan nog nooit een fiets 
ges t o l e n is ? 
De beste beveiliging daart egen is om je fiets te stallen in een be
waakte o f a f gesloten ruimte: opje werk, in d e stad, op het station 
e n natuurli j k b ij j e thuis. 
Over de laa tste vo rm van s tallen gaat dit a rtikel. 

Op de onlanos gehoude n l edenver
gadering b lee k we e r eens hoe we i 
nig moge li j khe i d e r in De n Haag 
is om je fiets bi j hu is i n een 
afsluitbare ru imte t e stal l en. 
Er z ijrr mensen die e en op l ossing 
voor dit p r obleem ge vonden hebheb 
- stel je woon t i n e e n b~venhui s: 
in e en be e tje (dubbel) bove nhuis 
in Den Haag wo nen toch ze ker wel 
zes mens en. Twee fietsen i n de 
ha l beneden, één aan een haak aan 
d e t rapleuning, één de lucht in 
get a ke ld en dan nog twee boven 
aan d e trap. Niet echt ideaal. 

Met name in het oude aedeelte 
van de stad, met wiiken "als het 
Zeehelden-, Valkenbos-en Regen
tessekwartier zal de situatie 
wel heel nijpend zijn. 
Nu he bben de bewoners van het 
Zeeheld e nkwartier iets aan deze 
s i tuat i e probe r e n te doen. Zo'n 
v ier j aa r ge l eden he bbe n ee n aan
ta l va n hen het ini t iatief geno
me n o m ze l f een stal ling op t e 
zetten en te beheren . Het groot
ste probleem daarbij was om een 
geschikte ruimte te v i nden . 
Toen d i e einde l ijk ge vonde n was , 
bleek de gemeente be r eid h e n he t 
pand in bruik l een te geven . Men 
heeft a lles ze l f opgeknapt e n ge
schi k L gemaakt voo r he t stallen 
van fie tsen . Er we r d ee n s ti ch
tinn opgericht ; van de opbren g
st~ n (f5 ,- p .f.p.m.) gaat 3 / 5 naar 
Je neme ente en 2/5 bes t eedt men 
~ a n o nde r houd e n e lektriciteit. 

Bij de o pe ning was er veel pu
bl i c i te i t en sindsdien loopt het 
s t o rm me t aanvragen voor een 
p laats j e . Zó erg zelfs, dat men 
de p l aa ts van de stalling niet 
mee r i n de publiciteit wil hèbben. 
Oo k e e n t we ede s talling, een jaar 
late r geopend, staat helemaal vol, 
i~ totaa l nu ze stig fietsen. 

We moeten geen illusies hebben 
dat zulk overleg tot verbete
ringen voor de fietsers l eidt. 
Dat maakte v.d.Berge al snel 
duidelijk. De genoemde knel
punten zullen voor zover nqg 
niet bekend op de lange li jst 
van alle knelpunten geplaatst 
worden. Geld voor fietsvoor
zieningen is er steeds minder. 
Was er in 1983 nog 11,3 t on 
beschikbaar voor fietsvoorzie
ningen, in 1984 zal dat nog 
maar 4,4 ton zijn. Hen kif!st 
daarbij voor goedkope oplos
sinkjes, die natuurlijk verre 
van ideaal zijn. Enkele ver
beteringen (???) van de ge
noemde knelpunten: 
bij 4: Hier komen bajonet

hekken. Daar is de ENFB 
allesbehalve blij mee, 
let op de foto's ih dit 
nummer. 

De gemeente stelt zich dus wel
willend op als het om het beschik
baarstellen van een pand gaat, 
maar de bewoners zullen wel zelf 
met in itiatieven moe t en komen. 
Hoe s chrijnend is het dan te zien, 
dat wanneer het om auto-stallingen 
gaat, de gemeente v aak stimulerend 
optre edt en zelfs het initiatief 
neemt~ Bi j het inrichten van woon
straten wordt veel tijd en aeld 
gestoken in het aanleggen ván 
parkeerplaatsen voor auto's. Toe
gegeven, je komt tegenwoordig hier 
en daar wel eens een fietsenklem 
tegen, maar dat is een drupp~l op 
de gloeiende plaat, en ho~dt boven
dien fietsendiefstal ook niet 
tegen. 

Het wordt dus hoog tijd dat de 
gemeente overtuigd wordt om hierin 
een wat vooruitstrevender beleid 
te voeren, maar daarvoor moet wel 
duidelijk zijn dat er inderdaad 
e en g r o te behoefte aan stallingen 
is 

Daarom r oepen we al onze leden op 
om het on s te laten weten als je 
sta llingsruimte voo r je fiets no
dig hebt, maar ook als er aeen 
(of een veel ' te dure) stalling in 
je straat is. 
Wij kunnen dan de gemeente hierop 
attent maken en aandringen op 
aktie en kontakt zoeken met bewo
nersorganisaties hierover. 
De bewoners die de fietsenstalling 
Zeeheldenkwartier opgezet hebben, 
zijn bereid om te adviseren en te 
helpen, als elders ook zoiets be
gonnen wordt. 
Dus: bel ons (Jenny 451018 of Eer
hard 604113) of schrijf (postbus 
11638,2502 AP Den Haag). 

Jenny Schoemaker. 

bij S:Er komt tweerichtings 
fietsverkeer over de 
beslaan, met een over

.. steek op de overkluizing 
b1J 6: Het viadukt wordt 

'uitgekraagd' met speci
ale fietsvoorzieningen 

bij 13: Dit komt in de ver-
volgnota fietsvoorzie- ' 
ningen (leuk) 

Alleen wat punt 3 betreft is 
er op wat fietspaden te re
kenen. De gemeente hoeft 
daarvan waarschijnlijk maar 
10% te betalen. Wat punt 10 
betreft, daar ziet men naast 
de Bies~ekletteplannen (Sche
veningen, Kijkduin) noodzaak 
voor Zuiderpark, Overbosch, 
Morgenston~ en Oranjeplein. 
In Februar1 komen we weer bijeen. 

Bernard Weerdmeester 

ENFB 
VERKOOP 
AAN DE 
LEYWEG 

De contacten me t het werk l oze 
projekt biesieklette (zie vo
rige fietsbel) hebben er toe 
geleid dat dat werklozenproje 
in haar nieuwe stalling aan d 
Leyweg ook ENFB-artikelen ver 
koopt. Indien dit een succes 
wordt, zal Biesieklette ook 
in de geplande zomerstallinge 
in Scheveningen en Kijkduin 
gaan verkopen. ENFB-ers kunne 
tot zo'n succes bijdragen doo. 
als ze langs de Leyweg komen 
even hun voorraad aan te vullf 
en versleten goederen te ver-
~ieuwen ...... En passant kun 
Je er dan ook nog je fiets 
stallen. 
De stalling daar is tot nu 
toe een groot succes. Op 
dinsdagen (marktdag daar) 
staan er ruim 200 fietsen. 
Nu is het weer gelukkig nog 
v rij goed geweest, maar toch . 
Wie aan fietsenstallingen 
denkt denkt ook snel aan 
f ietsendiefstallén. Wi j van 
de ENFB overwegen daar in 
samenwerking met Biesieklet
te iets aan te gaan doen, 
misschien naar aanleiding 
van het plan van de Haagse 
politie om vanaf maart in 
a lle Haagse fietsen de 
postcode te graveren. Het 
ENFB-landelijk is overigens 
bezig aan een brochure over 
fietsendiefstallen. We zul
len dus wel zien ..... 

Bernard Weerdmeester 

Goedkope fiets 
dikwijls slechte constructie 
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AUTOLOZE WOONWIJKEN 
Op de ledenver~aderin~ van 5 ja
nuari willen we het hebhen over 
~e mor elUkheid om te komen tot 
een woonwijk die· uitsluitend be
doeld is voor niet-autobezitters . 
:)top de kindermoord heeft hier 
onlan~s al een the~a-avond over 
rehouden . Toen bleek, dat er in 
Amsterd am a] een motie doo r de 
~emeenteraad was aan~enomen om 
~e moreJUkheden van een der~e-
1Uke wUk te onderzoeken. 
Hiervoor had l'len een deel van 
het ooste J Uk haven ~ebied op het 
oo;- van 25 hektare, waar dan 
220() wor.inn·en lcehouwd zollden 
P.loeten worden . Veel verder dan 
een in te n ti everkl arin'' WRS men 
echter nop niet en kwamen we ook 
on die thema- avond niet. 
Af;-ezien VOJ1 rle hekende verhalen 
over de nadelen van het autover
ke er viel mi.i vooral de benade
r-in,- van st enehou wkundire pro
blemen door de ve mee nte Amster
dam op, die toch we l heel anders 
is dan we in Den llaRr r;e wend z i. in . 
~en aantal open ~ehJ even vraren 
willen we aan de ledenvergaderi nr: 
voorl e~ren . 8erst echter een he
schri. ivin'~ van wat wel d11irleli.ik is 
-ewoJ·d en . 

nroh]e emstellinr . 
Een wi,ji: met a] J een autolozen 1;an 
dri e vcrscl:iJJende voorde Jen bie
den : 

1 . Kos tenaspekt . 
11 1 erhi.i valt te denken aan het 
niet hoeven hou wen van onder-
' :ronr1se pa rkeerplaatsen, die tus
sen de 2r..nnn en LiOOOn r:nlden per 
nl aats kosten . Hiervan wordt 
1 ''()()() , .. u] rlen door het Ri,ik r;esuh
sidieerd . Omdat automohilisten de 
hl'lr a1 r;Ruw te hooc; vinden (zo
dst de f.'; Rra;:es niet worden É~e~ 
1lrttil-':t ) zi. in ook de kosten voor de 
! :emeen l:e no ··: aan ?:i en] i.ih . 
ln J\rnste rdam worden orn die reden 
~sn ook ~e en parkeerplaatsen on
der won i nc:en meer aan f': ele ~';d . 
'io] c·ens mi.i zou ook de Rijkspremie 
1110e l.en worden af(;eschaft en moet 
en er ~~ er'l ondert;rondse parkeer-

Blaatsen meer worden ~ebouwd. 
P- vraa~ wordt dan in de eerste 

~l aats ~oevfifil au to 's je in een 
w'.ik toelaat en niet wfl.ár je ze 
laat . 
Een ander deel van de kosten 
wordt gevormd door de ontslui
ting, In Amsterdam waren de te 
maken kosten voor een ontslui
ting voor het autoverkeer een 
belangrijk argument voor het 
experiment. Het gaat namel~k om 
een eiland, dat via een smalle 
dam met de zuidoever van het IJ 
is verbonden. Dit heeft echter 
tot gevolg, dat ook de ontslui
ting voor langzaam verkeer en 
openbaar vervoer mager is. 
Eigenl~k gaat het om een soort 
ruilhandel: mensen die bereid 
z~n een flink eind om te fiet
sen kr~gen eerder een huis. 
In Den Haag zal een dergel~k 
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~eval zich niet ~auw voordoen. 
We hebben hier voor zover ik 
weet ~een eilanden. 

2 . Hofere woondichtheid, 
Ook dit is niet uitsluitend in 
het heJ an~ van de ~enen, die in 
zo ' n wijk komen te wonen . Enkele 
al~emene voordelen zUn: kortere 
verplaa t s i n~safstanden, minder 
verkeer , hoGer voorzieningen
nive a u , minder aantastin[ van 
het lande10k ~ebied , 
Een hoçe woondichtheid betekent 
dat wefni~ parkeerplaatsen wor
den aanrele~d , zonder dat dit in 
een autoloze woonwljk hoeft te 
res'Ü teren . 
Het homt er dan op neer, dat j e 
hij het opstellen van een bouw
plan Geen rekeninc houdt met 
parkeer plaa t sen, maar uitgaat 
van een in verband met de hoe
veelhe id zonlicht toelaatbare 
afstand tus sen de huizen en dan 
later no~~ eens c;aat kijken of er 
ook no~ ruimte is voor parkeer
n] aa tsën . In Amsterdam vol~t men 
onr,eve er de ze benaderin~ . B~ 
stadsvernieuwing wordt daar dan 
ook door~aans minder dan 0 , 4 
parkeerplaats per v10nine; aanc;e
Je~d . Dit leidt nie t tot grote 
pa~keerprob1emen, omdat het auto 
hezit in de stad bl~kt af te ne
men . Ook in Den Haag is het aan
tal personenauto's vorig jaar 
met 2500 afgenomen oftewel met 
~emiddeld 0 , 02 per woning . De 
r,emeente Den Haag gaat er echter 
vanuit , dat het autobezit vooral 
in stadsvernieuwingsgebi eden nog 
wel zal stijp;en en legt daarom in 
dat soort wijken 0,8 parke er
pl aats per woning aan 

Dit heeft tot gevolg , dat 
enerz~ds de hui zen aan alle 
kanten z~n omgeven door par
keerplaatsen en anderz~ds 75 
woningen per hektare wel zo 
ongeveer als maximum wordt ge
zien, terwUl men in Amsterdam 
met hoge dichtheden bedoelt 
80-120 woningen per hektare. 

3 . Meer leefruimte . 
Je kan je voorstellen, dat dit 
voornamel~k mensen met jonge 
kinderen aanspreekt, zeker als 
het om een vrU grote w~k gaa t , 
waarin ook de route naar school 
gevr~waard is van autoverkeer. 
Het probleem is echter, dat 
mensen met jonge kinderen mee
stal ook een auto hebben. 
De eerste twee hierboven ge
noemde faktoren betreffen niet 
zozeer het verschil tussen een 
autoloze wwonw~k en een wUk met 
auto's. 
Eerder gaat het hier om het ver
schil tussen de huidi~e Haagse 
stadsvernieuwingspraktUk , waar
h~ vee l geld en/of ruimte ge
spendeerd wordt aan parkeer
ruimte, en een manier van stede
bouw, waarbij de auto niet als 
uitgangspunt wordt Benomen. 
In Amsterdam wordt al min of 

meer vol gens dit concept gewerkt 
B~ de diskussie over een auto
loze woonw~k zullen we het dan 
ook niet meer .over de eerste 
twee faktoren hebben, omdat een 
kompakte stad zonder enorme par
ke erkosten niet meer dan een 
wensel~k beleid is , dat over 
enige jaren ve rmoedelijk gemeen
goed zal z~n. 
De stap naar een autovrije wijk 
betekent dan nOE slechts, dat de 
s t raat als verblUfsgebied wordt 
ingericht in plaats van als par
ke erruimte. 
De pl anologe Marianne Hartzuiker 
konstateerde, dat aan een derge
l~ke w~k zeker behoefte is, maar 
kon nog geen duidelijk antwoord 
geven op de volgende vraag , die 
we aan de ledenvergadering wil 
len voorleggen: 
"Wie komen er in een autoloze 
wijk te wonen? 11 

dat deze mensen er in ieder ge
val voor moeten verhuizen en 
waarschijnlijk duurder komen te 
wonen omdat het een nieuwbouw
wUk zal z~n . Je kan moeilUk in 
een bestaande wijk alle autobe
zitters uit hun hui s gaan zet
ten . DaarbU kunnen we ons vra
gen stellen over de woningdif
ferentiatie (alleenstaanden, 
gezinnen, enz.), grootte van de 
wUk (moet er b~voorbeeld een 
lagere school binnen het r,ebied 
liggen), afstand tot het c en
trum , extra openhaar vervoer, 
etcetera . 
De tweede vraag is : 
"Hoe moet zo'n w0k worden inBe
richt?11 
ZIJn we bereid een aantal auto
rijdende instanties in de wijk 
toe te laten, zo ja hoever en 
zo nee hoe lossen we het dan op 
We denken hierbU onder andere 
aan : dokter, ziekenwagen, vuil
niswagen, loodgieter, melkboer . 
Te denken valt aan speciale 
distributiediensten voor binnen 
de wijk . Ook alternatieve bouw
vormen z~n misschien mogelijk . 
We beginnen wat hovenstaande 
twee vrac en betreft met een 
schone lei . Ook Stop de Kinder
moord is tot nu to e hier bl~ven 
steken. Om een beetje redel~k 
antwoord op deze vraag te kr~~ 
gen is het nodig , dat veel men
sen naar de ledenvergaderinb 
komen (of een schriftelijke 
reaktie leveren) We wachten 
in s panning af . ' 



VERSLAG LEDENVERGADERING 
VAN 20-10-83 

Pres enti elijst . 
Aanwezig: Marga,van Bergen, Rob 
van Putten, Jenny Schoemaker, 
Kees Rotteveel, Bettie van Alke
made , Pieter F. Duinker, Henk 
Toet, Frans Luijten, John Lamet, 
Jan Goutier, Jac Wolters, Bernard 
Weerdmeester, Henk Ens, Rik Zakee 
Henk Heeger. 
Aktiviteiten afgelopen jaar: 
-F iom beurs; op uitnodiging zijn 

we hier naar toe geweest. 
- Milieumarkt; hier hebben we dit 

jaar niet gestaan omdat de orga
nisatie voor een andere (thema) 
opzet had gekozen, waarin de 
ENFB niet past. 

- Najaarsaktie. Rob v . Putten 
vraa~t of deze nog een vervolg 
heeft gehad en hoe het met "Wijs 
op Weg" staat . De co5rdinatie 
blijkt wat dat betreft verre van 
optimaal te zijn . Het beleid 
richting NS is maar een beetje 
hap snap. 

Ledenverlies: 
Dit bl ijkt zich in Den Haag sterk
er te laten voelen dan in andere 
~emeenten . Vermoedel ijk speelt in
komensachteruit~ang in Den Haag 
een ~ot ere rol dan bijvoorbeeld in 
Voor burr. waar het ledental kon
stant blUft . On~etwijfeld zal ook 
een r ol spelen dat in Den Haag 
het ENFB-werk voortdurend vechten 
te~en de hierkaai blijkt te zijn . 

neleinslijn : 
De meeste aanwezi~en vinden dat 
teveel woede en ontsoocheling 
doorklinken in het jaarverslaf, . 
Een me er hehoedzame benadering 
van me t name r,emeenteraadsleden 
;,orclL :~ ewenst r~ eacht . 

(~ stapeJ staande aktiviteiten : 
7 ie voor de nummerin~ de vorige 
'ietshel. De nummers 13 t/m 17 
? i.irl door de 1 edenvercadering 
lo e;;evoe[':d . 

Woody 
Allen 

door Woody Allen 

V . L. v .. V I< /'Cl V) L I B .. , t--'. 83 

1. Voorlichtingsavond verkeers
struktuur Mariahoeve wordt 
uit gesteld, om nie t het overleg 
f': emeent e-wijkber aad te doorkrui 
sen, die een aantal maatregelen 
ten behoeve van de leefbaarheid 
moet en opleveren . 

2 . Bewegwijzering wordt voornamelijk 
van belang geacht voor niet-Ha
.";enaars. 

?.Utrechtsebaan. Henk Ens 
biedt aan een brug te tekenen. 
Volgens Jac Woltere is er nog 
een restant van het krediet 
voor de aanleg van de Utrecht
sabaan over. 

4 .Jac stelt voor kontakten met 
NS via hem te laten lopen om
dat hij de rayonchef goed kent-. 

6 .Het opzetten van manifestaties 
lijkt niet erg haalbaar. Wel 
kunnen af en toe folders en 
pamfletten worden geproduceerd 

7 .Fietsroutes. Rob van Putten 
stelt voor kontakt op te nemen 
met "Schep je eigen werk". De 
fietsroutes kunnen dan in de 
tweede druk van "Den Haag iets 
je anders" worden o~genomen . 

12 Onderhoud . Het is zinvol erop 
t e wijzen, dat beschadigingen 
aan het wegdek bij de Dienst 
der Gemeentewerken kunnen wor
den gemeld (schriftelijk of te
lefonies). Voorlopig wordt het 
nog gewoon hersteld (zie ook 
verslag ledenraad). 

13 De ENFB moet zich meer gaan 
bemoeien met fietsendiefstal
len . Initiatieven als Biesie
klette moeten worden gestimu
l eerd. De Groene Eland heeft 
zich ooit voorr,enomen iets in 
die richting te doen. Eventu
eel zal hierover kontakt met 
de politie worden gezocht. 

14 Er zal iets moeten worden ge
daan tegen de hetze van de 
politie -tegen het fie t s gedrag 
van scholieren. 

15 Er zal spoedig iets moeten 
worden ondernomen op het ge
bied van verkeerslichten. 

16 Bij de Raad van State is in
middels een kroonberoep inge
diend tegen de in het bestem
mingsplan Belgisch Park opge
nomen verbreding van Van Alke
madelaan en Zwolsestraat. 

17 De afdeling Voorburg zal een 
enquete onder middelbare scho
li eren houden over de gebruik
te fietsroutes naar school. 

Financiën. 
De begroting geeft volgens de 
aanwezigen een geflatteerd beeld 
van de i nkomsten. Deze zullen 
niet hoger uitvallen dan f 5000r 
(/4000, - kontributie afdracht en 
1000 ,- verkoop van materiaal). 
Ook de uitgaven zullen derhalve 
!800,- lager moeten worden. 
In eerste instantie moet hierbij 
gedacht worden aan inkoopmate" 
riaal (-/300,-), akties en mani
festaties (-/200,-) en diversen 
(-/300,-). 
Bestuursverkiezing. 
Kees Rotteveel is ondertussen 
verhuisd naar Utrecht en wordt 
bedankt voor het werk dat hij 
voor de afdeling heeft verricht. 
Bernard Weerdmeester, die het 
afgelopen jaar reeds zeer actief 
was, meldt zich als nieuw be-
stuurslid. · 
Gekozen worden: Jenny Scheemaker 
(voorzitter), Alpbons !1antel 
(penningmeester), Rik Zakee (se
cretaris), Nico Vlasveld, Nartin 
van den Berg, Jac Wolters, Jan 
Geutier en Bernard Weerdmeester. 
Jac Welters heeft zich tevens 
kandidaat gesteld voor het land
elijk Algemeen Bestuur . Dit houdt 
in dat hij geen lid meer kan zijn 
van de ledenraad. 
Voor de ledenraad van 5 november 
melden zich Bernard Weerdmeester 
Jenny Schoemaker, Rik Zakee en 
Henk Ens. 



KONTAKTPERSONEN 
Leidschendam 
Frans Booi j, 
Voorburg 
Elly Ve-rzaal, 
Hijswijk 

Vao Huysdaellaa.o 48 270038 

Oesterloostraat j 

Him Damu E'rS 
Wereldwinkel, Schoolstraa t 56 
DE'D Haag 
ltik Zakee, L v LeE'rdE'rvo 0rt 720 
werk 694341 toestel 2457 
Redaktie I•'ietsbel 
J eo:o.y Sc hoemaker, -J a g1J E>rr c: st r · 36 
Laudeli jk bestuur 
Jac Halters, Jnakeobur~str 13 
V E'rkoonarJ re se> en 
Hert enra.'Je 111 
l.l eE'kla<J.n 456:u 
SOE'ttda.straat 27 i .. 
Coroelie vac ~ante 0 straat 23L 

ENFB ARTIKELEN 

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

f0,25 

- ~ ENFB (groen of zwart) 
Vel met 6 stickers t1,50 
Buttons fl,-

niet blij in de rij 
kies de fie·.s 
ENFB (groen) 
Ik fiets stil en schoon 
Vuistfiets 

Boek Het Nieuwe Reizen f9,-
ENFB Vakantieboek t17,50 
Fietsrouteboekje Breda f5,
Brochures 

boodschappen doen 
fietsers uitgez. 

Vuistfiets-stempel 
Leporello 
ENFB-tas 
Set Kaarten 

t1 ,
f0,25 
t3,

t10 ,-
l f5 ,
t3 ,50 

Autoverschrikker f6,-
Affiches 

Kies de fiets f1,
Meer ruimte voor de ff1,-
Ruimtegebruik t3,-
Autorijden..... f0,50 
Blij dat ik rij f1, 50 

T-shirts fpoetsdoekprijzen 

·DATA 

8742')1 

933)71 
302508 

250626 

451 01Ö 

456559 

664420 
6U7Ö91 
653538 
684231 

Ledenvergadering. Alle leden zijn welkom. 
Aanvang 20.00 uur, Puinruimer, Columbusstraat 40. 
Kerngroepvergadering, Rädeckerkade 21. 
Redaktievergadering Fietsbel, Daguerrestraat 36. 
Sluitingsdatum kopij Fietsbel. 
Kerngroepvergadering, Jacob Hopstraat 13. 

AAN: 

5 jan. 

12 jan. 
19 jan. 
24 jan. 
11 febr. 
15 febr. 

5 mrt. 
Rapen Fietsbel, Groene Eland, Piet Heinstraat 104a. 
Ledenvergadering. 
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