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VELO/CITY-KONGRES 

In augustus "besloot" de ledenraad het 
internationale kongres niet te laten 
doorgaan; door het afwijzen van alle 
financieringsvoorstellen was namelijk 
de basis komen te ontvallen aan de 
organisatie van Velo/City. 
In de vergadering van oktober werd de 
diskussie over het ko ngres voortgezet . 
Bij de behandeling van de bele i dsnota 
81-82 van het bestuur werd het volgen
de voorstel ingediend: 

De ledenraad besluit, gezien de 
beperkte aktiviteiten met betrekking 
tot het uitdragen van de ENFB- ideeen 
en het gebrek aan een volwaardig 
alternatief, een internationaal 
gebeuren op te nemen in het beleids
plan en hiervoor in de begroting 
81-82 gelden beschikbaar te stellen. 

Dit voorstel werd met dertien stemmen 
voor en twintig tegen verworpen. Door 
het wederom afwijzen van Velo/City 
stelden drie bestuursleden hun plaats 
ter beschikking. 

BELEIDSNOTA 81-82 

Nu het internationaal kongres defi
nitief van de baan is, werd het bestuur 
verzocht: 
- het thema fiets/openbaar vervoer 

verder uit te werken, en wel op een 
zodanige manier dat de financiële 

konsekwenties beperkt blijven en 
dat ook de afdelingen er iets mee 
kunnen doen; 

- andere aktiviteiten te ondernemen 
(in de begroting werd hiervoor 
f 4000,- extra opgenomen); als 
suggesti e werd genoemd: aktivi
teiten ter ondersteuning van nieuwe , 
door afdelingen aangedragen akties, 
aktivite iten in de r i chting van de 
Twee de Kamer en de nieuwe minister 
van verkeer en waterstaat, en akti
v i t ei ten in verband met de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

BESTUURSVERKIEZINGEN 

Het nieuwe bestuur bestaat uit d e 
volgende personen : 
voorzitter : Jos Vernooij (vanaf 1 dec) 
sekretaris: Edward Young 
Penningmeester: Kees Epping 
en nog vier andere bestuursleden. 

TOT SLOT 

Aan het bestuur werd gevraagd te 
onderzoeken of regelmatig kontakt 
met Veilig Verkeer Nederland ertoe 
zou kunnen leiden dat de door hen 
gepropageerde "kerstboomverlich
tings- en handjesuitsteken-politiek " 
getemperd wordt. 

Jac Welters 

DE HOGE HOED VAN WETHOUDER NYQUIST . 
Onlangs vond de heer Nyqvist, wet
houder van openbare werken, verkeer 
en vervoer het nodig om door middel 
van een perskonferentie de tweede 
Haagse fietsroute te presenteren om 
te laten zien "hoe verschrikkelijk 
hard we in Den Haag bezig zijn met 
de belangen van de fietser. De wet
houder deed het voorkomen of hij zo 
maar voor 35 miljoen aan fiets
voorzieningen uit zijn hoge hoed 
had getoverd, maar niets is minder 
waar. 
Het plan van de route dateert 
namelijk al van 1978 en de aan
vankelijke bedoeling was medio 1979 
een afgerond voorstel aan te bieden, 
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zodat met de aanleg kon worden be
gonnen. Als de planning gehaald was, 
was de route nu al af geweest, maar 
zoals het er nu naar uit ziet, zal hij 
er wel nooit komen. In het pré-advies 
over het verkeerscirkulatieplan (enige 
weken voor de perskonferentie van de 
wethouder verschenen) werd al voorge
steld de route maar grotendeels te 
schrappen wegens gebrek aan financiën. 

Tijdens de behandeling in de 
kommissie OVV bleken ook alle kommis
sieleden weinig voor de route te 

voelen, maar dan om een andere reden: 
de voorgestelde maatregelen bleken 
voor het overgrote deel weinig met 
fietsvoorzieningen te maken te hebben, ~ 



althans niet in onze ogen en die van 
de kommissie. Voor de belangrijkste 
knelpunten op de route (Vaillantplein, 
Veluweplein en kruising Hengelolaan/ 
Leyweg) zijn enorme kruispunten met 

verkeerslichten ontworpen, waar fiet
sers met grote bogen en via verschei
dene stoplichten omheen geleid worden. 
Ook op de Delftselaan komen drie 
installaties, vlak achter elkaar. 
De enige in onze ogen goede ingreep 
die voorgesteld worden, is het ver
breden van de middenstrook op de 
Melis Stokelaan. Daaraan gekoppeld 
is echter het naar buiten buigen van 
fietspaden op de kruising, hetgeen 
~og op verschillende andere plaatsen 
kosten: enige miljoenen) wordt voor

testeld. De heer Van den Berge van de 
~ ekretarie afdeling OVV vond echter 
lat er helemaal niet.zo met verkeers
ichten gegooid was. Als het aan de 

:>ewoners had gelegen was ook op de 
·1 oek Loevesteinlaan/Hengelolaan een 
installatie verrezen. 
Onze wens is echter dat er juist een 
paar installaties verdwijnen, vooral 
in de buitenwijken, waar enkele ab
surd grote kruisingen met verkeers
lichten liggen, waardoor hard rijden 
in de hand wordt gewerkt en waar dan 
ook veel ernstige ongelukken met fiet
sers gebeuren. De visie van de kommis
sie lijkt ook ,die kant op te gaan. 
Ook verklaarde de kommissie zich una
niem voor afsluiten van het Zuider
park voor doorgaand autoverkeer. 
Het ambtelijk voorstel was om 
fietspaden langs de bestaande rijweg 
aan te leggen. Daartoe was een plan 
gemaakt. Achter stond echter zoiets 
als: "Dit plan gaat niet door, want 
het is te duur 

Parkeerbunker onder het Malieveld? 

Het meest belachelijke prestigeobjekt, 
dat momenteel op stapel gezet wordt is 
ongetwijfeld het troetelkind van wet
houder Nyqvist, de parkeergarage onder 
het Malieveld voor 1570 auto's (kosten 
85,8 miljoen). Alleen PPR en PvdA zijn 
tegen. Het gegoochel met parkeernormen 
ging echter ook de andere partijen wat 
te ver. Dat ging ongeveer zo: 
Er is voor kantoren in het aangrenzen
de gebied een norm van één parkeerplaats 
op vier werknemers. Nu heeft een aantal 
bedrijven volgens deze norm een tekort 
van totaal duizend parkeerplaatsen, een 

aantal andere een overschot van even
eens duizend parkeerplaatsen op eigen 
terrein. De bedoeling is nu om de dui
zend overschot-plaatsen op te heffen 
middels een garageverordening (die werk
nemers mogen dus niet meer met de auto 
komen) en duizend mensen, die nu niet 
met de auto komen een parkeerplaats on
der het Malieveld te bieden tegen beta
ling van f100 per maand, waar de ge
meente dan de f500 bij legt, die de ex
ploitatie vereisen. 
Maar goed, dat moet dus allemaal nog 
een keer over en misschien verdwijnen 
er nog wat auto's van de Nieuwe Uitleg 
en omgeving in die kelder. Ook kan vol
gens de wethouder tegemoet worden geko
men aan de PPR-wens om de ontluchtings
tarens in een paar oude eiken te ver
bergen. 
Overigens werd op dezelfde commissie
vergadering vastgesteld, dat een fiets
pad op de Groen van Prinstererlaan, 
waarvoor alleen een betonrand hoeft te 
worden aa.ngelegd te duur was. 

HO. IK <SNAP HET AL. . 
IK HAO EEN ZIN>!P&EGOO
CHELING EEN WAANIDEE . 

Rik Zakee 

Rechtsaf langs 
de flipperkast 
Iedereen weet, dat de politie lastig is 
.voor fietsers. Niet iedereen weet, dat 
de politie een grote invloed heeft op 
het verkeersbeleid en bijvoorbeeld het 
vrijstellen van fietsers van éénrich
tingsverkeer in sommige straten tegen
houdt. Omdat de zeker niet al te pro
gressieve notities van de fietsstuur
groep over opgeblazen fietsstroken en 
rechtsaf door rood de politie nog veel • 
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te ver ginqen beleefden we laatst in de 
ca.aiasie OVV het optreden van ca.mis
sarisVan der Meer, die in een ellen
lang betoog· onder andere stelde, dat 
bij een eventueel ongeluk op een opge
blazen fietss~rook niet duidelijk zou 
zijn, hoe dat juridies in elkaar zou 
steken. 
De leden van de commissie waren niet 
erg blij met deze veredelde inspreker, 
hetgeen duidelijk van hun gezichten 
viel af te lezen en ook bleek uit het 
feit, dat slechts twee van hen de rit 
uitzàten, die bovendien (gelukkig) op 
een heel andere golflengte bleken te 
zitten dan de commissaris. Jan Geleynse: 
"Het is niet onze bedoeling om het de 
politie makkelijker te maken, maar de 
fietsers." 
Hierbij valt nog op te merken, dat de 
notitie over rechtsaf door rood de klok 
al jaren terug zette. De gemeente loopt 
keurig aan de hand van de minister, die 
vrij rechtsaf niet toelaatbaar vindt, 
als er een zebrapad voor de kruising 

ligt. Er wordt nu gedacht aan verschijn 
borden, waarop de tekst "Fietsers rechts 
af toegestaan" oplicht als er geen ver
keer aankomt. Met dergelijke onzin hoeft 
het voor ons niet meer en zo dacht de 
commissie er ook over. Geleynse: "Geen 
flipperkasten langs de weg!" 

Rik Zakee 

de ENFBindeREGIO 

VOORBURG 
RODELAAN 

Ondanks ons vurig pleidooi in de 
kommissievergadering van 13 oktober 
om uit twee voorstellen: 
- voorstel van niks doen en de ogen 

te sluiten, waarbij de fietser ge
parkeerde auto's moet inhalen en 
rekening moet houden met open
slaande portieren, en waarbij de 
auto's elkaar kunnen passeren 
mits zij de fietser opzij drukken 
(en dat alles zeven dagen per 
week), 

- voorstel van de onderbroken fiets
strook, waarbij de fietser niet 
hoeft in te halen, en waarbij de 
automobilist de onderbroken fi~ts
strook mag overschrijden, mits het 
fietsverkeer niet gehinderd wordt 
(en deze laatste situatie zal zich 
alleen op zaterdag en zondag voor
doen) , 

de meest veilige te kiezen, was het 
kollege onvermurwbaar eb hadden de 
kommissieleden geen zin om in her
haling te vallen. 
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Ons allerlaatste bod een suggestie
strook à la Laan Copes (met een par
keer/stopverbod van ma t/m vr) werd 
op de valreep door het kollege mee
genomen "ter bestudering. 

VAN AREMBERGLAAN 

Hier komen fietsstroken, zodat een 
ontbrekende schakel aan het Voorburgse 
fietsroutenet wordt toegevoegd. 
In de kommissievergadering werd bij
zondere aandacht gevraagd voor het 
konflikt dat zich thans voordoet op 
het kruispunt Kon. Wilhelminalaan/ 
Van Aremberglaan: rechtsafslaande 
auto's scheppen fietsers (bij de 
vleet). 

PRINS BERNHARDLAAN 

Alom waardering van de kommissie-
leden voor de goede uitwerking van het 
rekonstruktieplan. De kruispunt
oplossing Prins Bernhardlaan/Prinses 
Beatrixlaan kwam alleraardigst over- ~ 



een met de door ons voorgestelde op
lossing. 
Ook de uitwerking van de PB-laan nabij 
de Vliegermolen (Raadhuisplein) viel 
in het voordeel van de fietser uit, 
evenals het kruispunt PB-laan/Rozen
boomlaan/KJ-laan. 

NIEUWS IN HET KORT 

VERKEERSLICHTEN Maanweg/PB-laan/ 
Laan van NOE zijn aangepast; volgens 
de gemeente krijgen ook fietsers de 
beschikking over een groene golf 
( 90% kans ! ! ! ) • 

Situatie BENZINEPOMP PARKWEG wordt 
als onaanvaardbaar beschouwd. 
Ambtelijke Verkeerskommissie zoekt 
naar een oplossing. 

Aan een notitie RECHTSAF BIJ ROOD 
LICHT wordt gewerkt; met andere 
woorden: de bekende blauwe bordjes 
blijven voorlopig in de kast. 

Jac Walters 

RIJSWIJK 
ENFB-WERKGROEP RIJSWIJK WEER AKTIEF 

De werkgroep Rijswijk is haar tweede 
seizoen ingegaan en wil zich de 
komende maanden richten op de volgende 
zaken: 
* Ook in Rijswijk willen we een 

verkeersspreekuur bij de gemeente 
van de grond krijgen. 

* In het kader van de gemeenteraads
verkiezingen 1982 gaan we de pro
gramma's van de diverse partijen 
bekijken. Daarna gaan we met hen 
in gesprek om ervoor te zorgen dat 
het langzaam verkeer ook in deze 
gemeente de plek krijgt die het 
verdient. 

* Aandacht voor de Zoomseweg, het 
gedeelte van Rijksweg 19 bij 
Rijswijk, tussen Ypenburg en de 
Prinsen Beatrixlaan in. 
Bij de behandeling van het Struk
tuurschema verkeer en vervoer in de 
Tweede Kamer enige tijd geleden, 
werd besloten de omstreden Rijksweg 
19 in het programma te houden. Deze 
weg is omstreden, daar hij is ge
projekteerd aan de hand van ver
ouderde verkeersprognoses en on-

voldoende onderzoek naar alterna
tieven. 
Gezien de enorme verkeersdruk op 
oud-Rijswijk van het name vracht
verkeer, dient het gedeelte 
Zoomseweg er wel te komen. 
Wij vinden echter dat deze weg er 
niet hoeft te komen in de vorm van 
een stukje rijksweg (vierbaans op 
talud), zoals het plan is. Een 
stedelijke, gelijkvloers~ verkeers
weg is o.i. voldoende. ·· Hiervoor èn 
voor nehoorlijke afwikkeling van het 
fietsverkeer rond deze weg gaan wij 
aktie ondernemen. 
In een volgende Fietsbel willen we 
het gebeuren rond Rijksweg 19/ 
Zoomseweg uitvoeriger toelichten 

OVerigens vinden de vergaderingen van 
de werkgroep Rijswijk plaats in de 
Wereldwinkel, Schoolstraat 56, Rijs
wijk, telefoon 902508. De data voor 
de rest van het jaar: 
19 november en 15 december. 
Op het genoemde telefoonnummer kunnen 
Rijswijkers ook hun verkeersklachten 
kwijt: maandagavond: 20 - 22 uur 

donderdag 14 - 16 uur 
zaterdag 10 - 16 uur. 

IN·GEZONDEN 
BRIEF 

Als bewoner van het Laakwartier doet 
het mij goed dat u in uw kolllllentaar 
op het Verkeerscirkulatieplan (blz. 
7) ook aandacht besteedt aan: 
- fietstunnel onder Hollands Spoor 
- Vaillantlaan 
- Rijswijkseweg 
- Schenkviadukt. 
In het Laakkwartier worden heel wat 
woonerven en verkeersdrempels aan
gelegd. Gelukkig. 
Maar op de grote straten, b.v. 
Troelstrakade, donderen de vracht
wagens, soms met aanhangers, met 
100 km/u rakelings langs je heen. 
Dan denk ik aan 1920, dat ik als 
zestienjarige fietser op het 
Noordeinde (zeldzaam asfalt!) door 
een agent werd gegrepen wegens te 
snel rijden!! 
Er moeten langs druk met auto's 
bereden straten fietspaden komen, 
met een 50 cm brede rand tussen 
het fietspad en het snelverkeer. 

Met vriendelijke groeten, 
P. Schouten. 
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De Tegenpartij 
De aktie "Blij dat ik rij" lijkt geluk
kig een beetje doodgebloed. Door de 
ekonomiese krisis beginnen de kosten 
voor de doorsnee automobilist een gro
ter probleem te vormen dan de files. 
Af en toe vraagt iemand nog wel eens 
op een inspraakavond om meer rijstro
ken, zoals de heer Beugelsdijk, die 
vindt, dat het op de Loosduinseweg 
geplande fietspad (2,50) meter veel 
te breed is en de ruimte voor het 
autoverkeer (8 meter) veel te smal. 
Zijn konklusie was, dat de leden van 
de raadscommissie OVV, die nogal eens 
fietspaden bepleiten nog geen gat in 
een pakje boter konden slaan en dat 
de raadszaal net de schafttent van 
een stelletje bouwvakkers was . 
Veel erger i s de roep om parkeer
plaatsen en verkeerslichten. 
Bewoners denken met een verkeers lich
teninstallatie nog steeds het gouden 
kalf op het gebied van verkeersvei
ligheid te hebben binnengehaald, hoe
wel de invloed ervan op het aantal 
verkeersslachtoffers eerder negatief 
blijkt te zijn. 
Bij het Copernicusplein was het vorig 
jaar zelfs zo erg, dat een versmal
ling van de rijbaan van de Valkenbos
laan ten gunste van fietspaden (ons 
voorstel) niet alleen als oplossing 
werd afgewezen, maar de versmallin~ 
zelfs met onveiligheid in verband werd 
gebracht. De bewoners citeerden drif
tig uit een nota van de Dienst voor de 
Stadsontwikkeling over doorstroming en 

stadsautowegen en de ENFB kreeg hefti
ge verwijten. 
Onderussen is in het Regentesse-Val
kenboskwartier echter gelukkig een 
volwassen verkeerswerkgroep verrezen, 
die zich juist sterk maakt voor de 
aanleg van fietspaden op de Valkenbos
laan. Verba zing alom overigens. 
Grootste bepleiters van het autoverkeer 
zijn zoals bekend de winkeliers. Voor 
zover het parkeerplaatsen betreft val t 
daar nog wel in te komen. Daar aan toe 
geven wil echter zeggen, dat het ver
keersbeleid ondergeschikt wordt aan 
concurrentieoverwegingen : Degene met 
de meeste parkeerplaatsen maakt de 
meeste winst. Als je het in een ruimer 
verband ziet doen winkeli ers zich op 
deze manier de das om: Klanten kopen 
niet méér, ze kopen alleen ergens anders 
en worden daarbij aangezet tot meer 
autogebruik. Men realiseert zich niet, 
wat de kosten van een op de auto gebouw
de samenleving zijn (grondgebruik, par

keergarages, benzine). Hierdoor wordt 
de koopkracht uitgehold, waardoor men
sen steeds minder kunnen kopen en dat 
dan nog voornamelijk doen bij de Kon
mar en dergelijke. Daarbij komt nog, 
dat de steeds grotere spreiding van de 
bevolking het voor winkeliers steeds 
moeilijker maakt om een klantenkring 
op te bouwen. 
Voorlopig geldt autobereikbaarheid 
echter nog steeds als belangrijkste 
steunpilaar voor de werkgelegenheid. 

Rik Zakee 

Nota zeezijde kommissie in de val 
Heetste hangijzer in de onlangs in 
de kommissie OVV behandelde nota 
"Verkeersafwikkeling aan de zeezijde 
van de binnenstad" was ongetwijfeld 
de mogelijke verbreding van de Sport
laan, waardoor een flinke strook van 
de Bosjes van Pex zou moeten worden 
gerooid. 
Geschrokken van de heftige inspraak
reakties was de dienst voor de stads
ontwikkeling met een afgezwakt voor
stel gekomen: de beslissing rond de 
verbreding van de Sportlaan wordt 
vooruitgeschoven naar het struktuur
plan, maar wel moeten de kruispunten 
van de Segbroeklaan met de Fahren-
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heitstraat en de goudenregenstraat 
worden verbreed. Afgezien van nog 
langere file's 's ochtends voor de 
Houtrustbrug en nog meer verkeer 
door de Goudenregenstraat, zal deze 
ingreep tot gevolg hebben dat alle 
opstoppingen 's avonds zich rond de 
kruising met de Wildhoeflaan 
zullen gaan koncentreren. Dit zal 
ongetwijfeld zoveel sluipverkeer 
door de Vogelwijk veroorzaken, dat 
druk vanuit bewoners om toch maar 
doorstroom-mogelijkheden op de 
Sportlaan te scheppen, zeer waar
schijnlijk wordt. 
Hoe dacht de kommissie over deze • 



konatruktie? De PvdA verklaarde 

zich bij monde van haar woordvoer
ster Martha Burgers (die het blijk
baar binnen haar fraktie had gewon
nen, want aanvankelijk scheen men 
daar verdeeld te zijn) tegen een 
stadsautoweg en alles wat daar 
-nigszins op leek, net zoals 
·tatuurlijk Jan Geleijnse van de 
PPR. Dat de VVD voor was zal ook 
r' i. emand verbazen, hoewe 1 het op
·.· iel dat deze partij door haar 
· raktievoorzitter Hessenaar ver
·egenwoordigd werd in plaats van 
1oor haar verkeersdeskundige 
~runing, die zelf in de Vogelwijk 
~oont en zich in sommige andere 
1evallen kritisch heeft uitgelaten 
>ver brede profielen ten gunste van 

~1et autoverkeer. D' 66 en CDA bleken 
~ iet bereid de truc van stads
>ntwikkéling te doorzien. René 

I 
de 

~laanderen van D'66, over het 
~lgemeen toch een voorvechter van 
rietsbelangen, verklaarde zich wel 
tegen verbreding van de Sportlaan, 
maar de bomen die aan de verbreding 
van genoemde kruispunten ten prooi 

zouden vallen, vond hij veel minder 
principieel. Voor de Sportlaan zag 
hij een variant met drie rijstroken 
en rijstrooksignalering, waarbij 
voor fietsers geen plaats meer op 
de weg is, wel zitten. Nog een 
beetje mistiger maakte CDA-woordvoer
der Nico Dijkhuizen het: hij was 
tegen verbreding van de Sportlaan 
ten behoeve van het woon-werkverkeer, 
maar vond tegelijkertijd dat deze 
geen knelpunt voor het vrachtverkeer 
mocht gaan vormen. Ook hij voelde wel 
voor de rijstrooksignalering-variant 
(we kunnen nog heel wat demonstreren: 
ook voor de Neherkade is een fietsvrij 
plan ontwikkeld). 
Ten slotte nog wat goed nieuws: er 
bestaat een goede kans op de aanleg 
van fietspaden op de Laan Copes van 
Cattenburch en de Laan van Meerder
voort (tussen Azaleaplein en Thor
beckelaan) en tweerichtingverkeer op 
de route Javastraat/Laan van Meer
dervoort. De kommissie is nog niet 
uitgepraat. 

Rik Zakee. 

Verslag afdelingsvergadering 13/10 
Aanwezig Marga van Bergen, Conny Kroon, 
Peter Geleijnse, Frans Luijten, Nico 
Massop, Hans B Jonkers, Bettie van 
Alkemade, Henk Heeger, Jenny Schoema
ker, Ch v Rijnsoever, Elly Verzaal, 
Rob van Putten en Rik Zakee. 
Afgemeld Jac Wolters, Liesbeth Davids, 
Hans van Proosdij en Alphens Mantel. 

Mededelingen 
De afdeling heeft 1208 leden. 

Jaarverslag · 
Er moet nog iets van de ledenraads
vertegenwoordiging komen. 

Plannen voor volgend jaar 
Er moet een nieuwe opzet voor de ge
combineerde verkeerswerkgroep worden 
gevonden. Grotendeels zal met kleine 
projektgroepjes gewerkt worden. Fiets
bel wordt beperkt tot mededelingenblad. 
Henk Heeger blijft de verkoop van ma
terialen verzorgen. 

Bestuursverkiezing 
Er heeft zich nog geen kandidaat voor 
het voorzitterschap aangemeld, dus we 
houden een vakature. Rik Zakee blijft 
secretaris. Voor het penningmeester
schap hebben zich schriftelijk twee 

HE~N. HEllEN. <;TAAK DIT 
6EKRAKEEL EN VE~nl:L MIJtiE 
~OEN VAN /..lW TWI<;T ZO· 

DAT IK EEN 6EPMT VE~ 
I<AN OPMAKEN ! 

kandidaten aangemeld: Alphens Mantel 
en FJ Gundlach. De eerste wordt met 
negen stemmen tegen één en één blanko 
gekozen. 
Vertegenwoordigers bij de ledenraad 
worden Jac Wolters, Hans van Proosdij, 
Nico Massop en Liesbeth Davids. 

Toegevoegd agendapunt Velo-city 
Rob licht toe: De ledenraad heeft zich 
uitgesproken tegen het houden van dit 
congres. Bij de stemming waren slechts 
negen van de vijftig afgevaardigden 
aanwezig. De afdeling Tilburg wil het 
congres nu toch doorzetten. 
Landelijk loopt de ENFB een beetje dood. 
Een congres zou een hoop unieke publici- ~ 
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teit met zich meebrengen. De kosten wa
ren de voornaamste reden voor de leden
raad om nee te zeggen. 
Onze afdeling, voor zover aanwezig, 
blijkt wel steun aan het congres te 
willen verlenen, zoals ook onze afvaar
diging naar de ledenraad gedaan heeft. 

Fietsen in de duinen 
De aanwezigen blijken vr1J unaniem te
gen de aanleg van fietspaden door na
tuurgebieden. De nadruk moet gelegd 
worden op het weren van autoverkeer, 
zoals door het bevorderen van de Pomp
stationsweg en Harstenhoekweg tot 
fietspad. 
Verder zijn we tegen drempels en der
gelijke in de duinen, een rondrijroute 
als voorgesteld door de Stichting Duin
behoud (trekt hooguit racefietsers aan), 
een wieierparcours als dat apart aange
legd moet worden (liever bestaande we
gen gebruiken) en militaire oefenter
reinen. Wat we wel willen is het toela
ten van fietsers op de Landscheidings
weg (onder andere als alternatieve rou
te voor wielrenners) • 

Begroting 
Henk heeft problemen met de post materi
alen. Een taak voor de nieuwe penning-

1 7 B9 4 meester om dat uit te zoeken. De druk
;.:?~'50 kosten rijzen de pan uit; gezocht wordt 

naar mogelijkheden om deze kosten wat 
t~ verlagen. 

Rondvraag 
Wijkorganisatie Rgentes wil de Fietsbel 
ontvangen. 
Frans Luijten heeft een protestbrief 
geschreven naar aanleiding van het weg
halen van fietsen door de politie. Een 
volgende keer moeten we als afdeling 
reageren. 

Rik Zakee 
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