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"!ethopclel's
WISSeling 
Het aftreden van we t houder Klomp was het enige 
hoogtepunt bi j de in november gehouden begrot ings
behandelingen. Di rekt bij de aanvang van de l a nge 
serie geme e n tera adsvergaderingen , d i e haar waar
schijn l ijk in grote problemen hadden gebr acht, 
koos mevrouw Klomp v oor de v erstandigs t e b e sl i s 
s i ng. Ze hield de eer aan zichzelf en voo r kwam 
hiermee een grote afgang tijdens de begrotings
debat t e n. Was haar eigen beslissing om o p te 
s tappen e en verstand ige en t e waarderen keuze, 
mi nde r geloofwaardig e n weinig verhef fend was d e 
argumenta t ie die zi j voor haar vertrek aanvoerde. 
In een korte s peech tra chtte z ij de s chuld van haar s lechte 
funktioneren i n de s choenen van de gemeenter aad te schuiven. 
Dit hing zij op aan ee n r ecent e gebeur t enis in de gemeente
raad, die volstrekt niet repres entatief was voor haar ver
houding met de raad. In Fietsbel nr. 2 van vorig jaar 
schreven we al over de onbehoorli j ke wijze waarop mevrouw 
Klomp haa~ bestuurlijke en politiek taken ver vulde. Sinds 
die tijd is er niets i n h aar houding en werkwijze veranderd 
en deden zich nog enkele hevige botsingen met de gemeente
raad voor. 
Het aftreden van Klomp is overigens rechtstreeks het gevolg 
van de konsekwente en vasthoudende gedragslijn van de raads
kommissie voor openbare werken verkeer en vervoer (OVV) , 
welke zich sinds de laatste verkiezingen veel politieker en 
vooruitstrevender opstelt. Met n&~e de kontrolerende akti
viteiten van deze kommi ssie hebben de zwakke bestuurlijke 
kwaliteiten van Klomp genadeloos b l ootgelegd . De tijd dat 
wethouders hun eigen gang konden gaan iq allang voorbij. 
In tegenstelling tot haar voorganger Wallis de Vries heeft 
Klomp tijdens haar wethouderschap geen enkele indruk kunnen 
maken als bestuurder of waardering kunnen oogsten als 
politikus. Haar allerlaats t e optreden heeft hieraan niets 
kunnen veranderen. 
Het opstappen van Klomp is toch een symptoom voor de 
politisering die de afgelopen j aren in het verkeers- en 
vervoersbeleid terecht heeft plaatsgehad. Het is tekenend 
dat de gemeenteraad ni et meer aksepteert dat deze 
wethouderspost niet meer door een zwakke broeder (zuster) 
bekleed wordt. Zo belangrijk is "et verkeersbeleid toch 
maar geworden. 
Ondertussen kan de opvolger van Klomp proberen de verlore~ 
jaren weer in te halen en het achtergebleven puin op te 
ruimen; gelukkig is men met dit laatste in VVD-kringen wel 
bekend. 

Stoelendans 

Als je de Haagse dagbladen mocht geloven, ontspon zich na 
het ver~rek van Klomp een ware stoelendans in de VVD-fraktie. 
Als kandidaten werden genoemd: Heus, Nyqvist, Van der Berg 
en Bruning. Achteraf bleek dat deze vermeende kandidaten
match slechts werd ingegeven door het streven naar een 
i nteress ante pagi navulling. De hoop die velen in de raad op 
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BEGROTINGS
J3EHANDELING 

Na het aftreden van wethouder 
Klomp was de begrotingsbehandeling 
voor wat betreft de sektor 
openbare werken verkeer en vervoer 
weinig meer dan een slechte 
toneelvoorstelling, die beter af
gelast had kunnen worden. 
In de eerste termijn van de kant v an de 
ge meenteraad ging het allemaal nog wel. 
Verschillende partijen hielden goede, zij 
h e t tamme beschouwingen over de grote 
l i jnen van het te voeren beleid. 
D<~ gevoerde bet ogen bevestigden onze 
i ndruk dat de meerderheid van de raad 
werk wil gaan maken van het al jaren 
ge predikte sturend beleid: beperking van 
h~! t autogeb r uik en meer ruimte en voor
z :.eningen voor openbaar vervoer en lang
zaam verkeer. 
De beantwoording van plaatsvervangend 
we thouder Hardon (van ruimtelijke orde
ning en stadsontwikkeling) was echter 
ZE·er teleurstellend. De ambtenaren van 
dE afdeling OVV hadden voor hem een 
aLtwoord geschreven waarin plichtmatig 
dE overbekende paden werden bewandeld. 
In de beantwoording was geen enkel nieuw 
feit te bespeuren. Aan de raad werden 
slechts dingen medegedeeld waarvan hij 
al op de hoogte was. Al met al een 
weinig inspirerende bespreking van de 
begroting. Want in tweede termijn 
hielden de raadsleden het wel voor 
gezien. Alleen D'66 en PPR sputterden 

nog wat tegen. Voor de rest werd er 
helemaal niet meer over het verkeers
beleid gepraat. 
Nu kan een en ander niet aan Hardon 
verweten worden. De man stond voor een 
feitelijk ondoenlijke opgave. Van de 
kant van de gemeenteraad is het ook 
weer alleszins begrijpelijk dat Hardon 
niet wordt lastig gevallen v~c! zaken 
waar hij niet voor verantwoordelijk is. 
Maar waarom dan toch de schijn ophouden 
dat men bezig is met een begrotings
behandeling? Waarom is het onderdeel 
OVV niet voor kennisgeving aangenomen, 
in afwachting van een nieuwe wet
houder? Mijn mening is dat dit soort 
schijnvertoningen het vertrouwen in en 
het aanzien van de gemeenteraad niet 
bepaald vergroot. 

Rob van Putten 

SEKRETARIAAT VERHUISD 

Met ingang van eind december is 
het sekretariaat van de afdeling 
Den Haag verhuisd. Het postadres 
is nog wel hetzelfde, maar het 
sekretaris-werk is o vergenomen 
door Rik Zakee (zie adreslijst 
op blz. 2). Christiaan La Poutré, 
tot dan toe sekretaris, heeft 
deze funktie neergelegd omdat 
hij door het landelijk bestuur 
kandidaat is gesteld als voor
zitter: 

Rcb Heus (vroeger lid van Dooievaar) hadden gevestigd, bleek ongegrond. Heus was 
geen kandidaat voor het wethouderschap en blijft voorlopig nog werkzaam op het 
ministerie van verkeer en waterstaat. Zodoende had de VVD-fraktie het niet moeilijk 
met de kandidaatstelling; men kon evenwel weer geen specialist op het gebied van 
verkeer en vervoer naar voren schuiven. 
Nyqvist gold al jaren als de man met de meeste ambities in de VVD-fraktie. Het is 
dus logisch en we i nig verrassend dat hij het geworden is. Op het gebied van verkeer . 
en vervoer is hij nog een v rijwel onbeschreven blad . In zijn raadsperiade tot nu 
toe heeft hij zich nooit met dit onderwerp bezig gehouden. Over zijn bestuurlijke 
kwaliteiten bestaat weinig verschil van mening. Op dit punt wordt hij heel wat 
hoger aangeslágen dan zijn voorgangster Klomp. De kordaat en soepel geleide 
vergadering van zijn raadskommissie was al binnen een uur afgelopen. En dat waren 
we onder Klomp wel anders gewend. 

Rob van Putten 

l 
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FIETSTRAJEKT 
OVER HET PLEIN 

willefrbeantwoorden, de plannenmakers 
daarmee de vrije hand latend . 
Tot ons genoegen vond 'n g r oot deel van 
de kommissie dit antwoord e chter onvol
doende en ondersteunde ons voorstel 

Zoals in de vorige Fietsbel al is be
richt, heeft de ENFB aan de gemeente
raad voorgesteld het trajekt Heren
gracht / Herenstraat / Plein / Binnenhof/ 
Buitenho f (mede naar aanleiding van de 
herinrichting van het Plein) voor 
fie~sers in twee richtingen berijd
baar te maken. 

Op voorstel van een meerderh eid van d e 
kommissie zegde wethouder Hardon 
(op dat moment waarne mend we thoude r 
van OVV) ten slotte toe 'n plan te 
gaan maken in de richting van het ENFB
voorstel. 

Dit lokte onmiddellijk felle protesten 
uit bij winkeliers in de Herenstraat 
die, met de demonstratiefietsroute in 
het achterhoofd, vreesden voor omzet
daling. Zij maakten deze vrees via 'n 
brief kenbaar aan de gemeenteraad. 

Het volgen~e age ndapunt (de brief van 
de winkeliers) beschouwde men hiermee 
ook als afgedaan. 
En nu maar afwachten wat e r uit de bus 
komt. Als de toezegging ti jdens d e 
wethouderswisseling maar ni e t per 
ongeluk in een oude a r chie fdoos is 
verzeild geraakt. 

Op 7 november 1979 zijn deze brieven 
aan de orde geweest in de kommissie 
openbare werken verkeer en vervoer. 
B en W hadde n onze brie f ni e ts zeggend 
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Uit 'het Binnenhof' van 
4 december 1979: 

DIRECTEURVAN 

BRITISH PETR<?LEUM:. 

Fiets schuld 
van slecht 
openhaar 
vervoer 

(Van onze parlementaire re
dactie) 

AMSTERDAM - De Ener-
. gienota (deel I) van minis
ter Van Aardenne (Ecolfo
mische Zaken) vertoont op 
verschillende punten ern
stige manco's. Dit is de me
ning van de heer E. Brou
wer, a lgemeen directeur 

, van British Petroleum 
(BP) in Nederland. De 
meeste kritiek heeft hij op 
het handhaven van de ma
ximumprijzen voor oliepro
ducten en de belemmerin
gen voor de industrie om 
meer olie of gaS op te spo
ren. Tenslotte is de BP-chef 
het niet eens met het pro
pageren van de fiets als 
vervoermiddel. 

Brouwer heeft ernstig be
zwaar tegen de opme:rking in 
de Energienota dat de fiets 
a ls milieu-vriendelijk ver
voermiddel gesteund worden. 
Hij ziet de fie ts eerder als een 
onderdeel van het probleem 
dan van de oplossing. "De 
fiets zou zelfs gezien kunnen 
worden als één van de voor
naamste oorzaken van het to
taal ontbreken van een vol
wassen openbaar vervoer in 
Nederland. Terwijl veel van 
de grote steden in Europa, 
door het groeiende woon
werkverkeer werden ge
dwongen grote investeringen 
te doen onder meer in een 
oindergrondse , nam Neder
land massaal de fiets. Toen 
werd de fiets een brommer 
en daarna een auto. Hoe 
meer auto's hoe lager de 
kwaliteit van het openbaar 
vervoer en hoe hoger de kos
ten ervan. De gemeenschap 
is hier het slach toffer van de 
tirannie van de kleine beslis
sing''. 

Michel v a n Lo on 



GEMEENTEPOLITIEK · 

7e_.kee_.s-
1 fwikkeling 
zeezijde 
i lanenstad 

In dit nummer vier artikelen 
van de hand van Rob van Putten 
over de verkeersafwikkeling aan 
de zeezijde van de binnenstad. 
De gemeente liet er een nota 
over verschijnen, het rijk 
dreigt geen financiën beschik
baar te stellen en de ENFB en 
diverse bewoners- en belangen
organisaties hebben hun kritiek 
en suggesties gespuid. 
Intussen hebben Çe winkeliers 
aan de Laan van Meerdervoort 
al laten weten geen trek te 
hebben in veranderingen aan 
"hun" straat. Zij zien meer in 
meer parkeerplaatsen. 

(1) Rjjk oneens met verkeersplannen 
Den Haag 

De rijksoverheid zal geen (financiële) medewerking verlenen aan de 
plannen die de gemeente Den Haag voorstelt ~n de nota verkeers
afwikkeling zeezijde binnenstad . In deze nota wordt door de Haagse 
Diens t voor de stadsontwikkeling onder meer aanbevolen het zogenaamde 
Telders-Segbroektracé uit te bouwen tot een stadsautoweg met een 
maximum-snelheid van 70 km/uur. Pas als dit gebeurd is, zo stellen de 
nota-schrijvers, kunnen elders in de stad - met name op de Laan van 
Meerdervoort - maatregelen ten gunste van openbaar vervoer en 
fietsverkeer genomen worden. 
Uit ambtelijke kringen hebben we vernomen dat het rijk de voorstellen 
uit de nota afwijst. De mening van het rijk is van groot belang, omdat 
de minister van verkeer en waterstaat subsidies zal moeten toekennen 
voor een aantal van de voorgestelde maatregelen, althans wanneer aan 
de door de minister gestelde voorwaarden wordt voldaan. En daar ziet 
het voorlopig niet naar uit. 
Op het ministerie is men van mening dat 
de nota in strijd is met zowel het 
rijks- als het gemeentelijk beleid. 
Dat beleid is immers gericht op het 
terugdringen van het aantal verplaat
singen per auto en het bevorderen van 
he t gebruik van fiets en openbaar 
ve rvoer. In zo'n beleid past geen 
stadsautoweg als verkeersaantrekkend 
objekt. Men heeft zich op het ministe
rie met name gestiird aan het feit dat 
de nota uitgaat van een gelijkblijvend 
au·t ogebruik, hetgeen in strijd is met 
de gestelde doelstellingen. Ook de aan
bevolen ~aatregelen houden primair 
re:cening met de afwikkeling van de 
hu.idige hoeveelheid autoverkeer; de 
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methodiek van de gebruikte simulatie
modellen, waarmee alternatieve maat
regelen zijn doorberekend, illustreert 
dit gegeven nog eens. 
Van de kant van de minister kan in het 
bijzonder verzet worden verwacht tegen 
de aanbeveling uit de nota .- .." neen 
trambanen aan te leggen in l!-="': smalle 
gedeelte van de Laan van Meerdervoort. 
Met deze aanbeveling, zo stelt men op 
het ministerie, miskent men de essen
tiële funktie die deze nu nog ont-

brekende schakel in het tramlijnen~et 
kan vervullen in het woon-werkverkeer. 
De kritiek vanuit het ministerie van 
verkeer en waterstaat ligt geheel in 
het verlengde van de kommentaren die 
tot dusverre (onder andere van de 
ENFB) op de nota zijn geleverd. Een 
belangrijke steun dus uit onverwachte 
hoek, en ook een niet mis te verstaan 
signaal aan de gemeenteraad. 

Rob van Putten 

(2) Ruzie over de Laan van Meerdervoort 

Op de Laan van Meerdervoort wordt op dit moment al een voorschot 
genomen op de diskussie over de verkeersafwikkeling zeezijde. 
Reden hiervan is dat de tramsporen tussen de Laan van Eik en Duinen 
en de Zoutmanstraat op korte termijn vervangen moeten worden. 
De operatie "tramspoorvernieuwing" is overigens al enkele jaren bezig 
in Den Haag. Regelmatig worden · hele straten opengegooid om deze nood
zakelijke werkzaamheden te verrichten. 
Helaas grijpt men deze tramspoorver- Goudenregenstraat en de Laan van Eik en 
nieuwing niet altijd aan om de gehele Duinen is men inmiddels gereed: hier 
straat opnieuw in te richten met bij- zijn vrije trambanen aangelegd met 
voorbeeld vrije trambanen of fietspaden fietsstroken, waardoor nog maar één rij-
waa-r dit mogelijk is. Hierdoor zijn er strook voor het autoverkeer resteert. 
veel kansen gemist om op een efficiënte Maar voor het volgende gedeelte, tussen 
manier te komen tot een betere verdeling de Goudenregenstraat en de Fahrenheit-
van de verkeersruimte: de straten die straat, is men bij de spoorvernieuwing 
nu onder handen genomen zijn, zullen niet tot herprofilering overgegaan; een 
voorlopig niet meer worden aangepast. onverteerbare zaak, zeker gezien het 
Op de Laan van Meerdervoort vordert men feit dat de gemeenteraad in deze zaqk 
nu ook gestaag me't de tramspoorver- niet gekend is. 
nieuwing. Op het gedeelte tussen de Bij de besluitvorming over de nota 
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verkeersafwikkeling zeezijde binnenstad 
zal ongetwijfeld door de gemeenteraad -· 
besloten worden om op de gehele (brede) 
Laan van Meerdervoort vrije trambanen 
en fietspaden aan te leggen. Voor het 
gedeelte tussen de Goudenregenstraat en 
de Fahrenheitstraat is dit nu voor een 
hele tijd uitgesloten. 

Onduidelijkheid 

Wat er nu met de rest van de Laan van 
Meerdervoort gaat gebeuren, is nog on
duidelijk. Het is wel zeker dat uiter
lijk in het voorjaar de tramsporen · 
vernieuwd moeten worden. Enkele maanden 
geleden heeft de raadskommissie voor 
openbare werken verkeer en vervoer uit
gesproken dat voor het stuk tussen het 
Valkenbosplein en de Conradkade (kunt u 
het nog volgen?) in elk geval vrije 
trambanen en fietspaden (géén stroken) 
moeten kome n. Verder moet er nog ruimte 
overblijven voor grote bomen, een 
parkeerstrook en e en r i jstrook voor het 
autoverkeer. 

Dit voorstel, gepresenteerd in enkele 
varianten, is inmiddels voorgelegd aan 
de direkt belanghebbenden (bewoners en 
winkeliers). Het resultaat van die 
inspraakro nde is nogal teleurstellend: 

onder leiding van de winkeliers heeft 
men zich uitgesproken voor handhaving 
van de huidige situatie, met dien 
verstande dat het aantal parkeerplaatsen 
uitgebreid dient te worden. Momenteel 
wordt er driftig illegaal geparkeerd 
aan beide zijden van de Laan: deze 
illegale parkeerplaatsen wil men legaal 
gemaakt zien! Opvallend is dat een 
groot aantal bewoners zich aanvankelijk 
voor het gemeentelijke voorstel hebben 
uitgesprken, maar dat ze onder druk van 
de winkelierslobby toch zijn geswitcht. 

Hete vuren 

De ENFB heeft zich ten overstaan van de 
raadskommissie al uitgesproken voor 
vrijliggende fietspaden en een vrije 
trambaan. 
Het is nu afwachten wat de verse wet
houder met deze netelige kwestie zal 
aanvangen. Hij bevindt zich tussen de 
hete vuren van een ongenuanceerde 
winkelierslobby en een zeer duidelijk 
advies vanuit de gemeenteraad. 
Natuurlijk blijft er slechts één geloof
waardige keuze open, maar het zal toch 
interessant zijn hoe de nieuwe wethou
der zich eruit gaat redden. 

Rob van Putten 

(3) ENFB -kommentaar op de nota 
verkeersarwikkeling zeez:ijde 

De hoofdverkeersroutes aan de westzijde van Den Haag (tussen de 
binnenstad en Kijkduin-Ockenburg) en de daartussen gelegen ver
bindingswegen vormen voor de gemeente al jarenlang een probleem . . 
In de spitsuren zijn deze wegen overvol, het leefmilieu rond hoofd
routes voor het autoverkeer verslechtert, het langzaam verkeer komt 
op talrijke punten in de knel en het openbaar vervoer ondervindt 
dikwijls vertragingen en opstoppingen. 
Dit hele agglomeraat van problemen was voor ·de gemeente aanleiding 
een aparte studie aan deze kwestie te wijden, uitgevoerd door de 
Dienst voor de stadsontwikkeling. Uitgangspunt voor deze studie was, 
dat er slechts goede maatregelen genomen kunnen worden, indien deze 
passen in een samenhangend bel€id voor dit gehele stadsdeel. 

De nota zelf 

De nota heeft primair de afwikkeling 
van h et autoverkeer bekeke n. Enerzijds 
is dit tere cht omdat juist het auto
verkeer de oorzaak van allerlei knel
pun ten is. Wil je daar iets aan doen, 
dan moet je bij het autoverkeer 
beginnen. Anderzijds heeft deze een
zijdige aandacht tot gev~lg dat te 

weinig gekeken is naar het openbaar 
vervoer en het langzaam verkeer met hun 
eigen specifieke problemen. 
De opstellers van de nota hebben als 
uitgangspunt genomen dat de huidige 
hoeveelheid autoverkeer in de toekom§t 
niet af zal nemen. En hiermee ontspoort 
de nota al in een vroeg stadium: dit 
uitgangspunt is namelijk in strijd met 
het officiële beleid van het gemeente-
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bestuur. Maar nog veel belangrijker is 
dat dit uitgangspunt niet leidt tot 
echte oplossingen voor de gesignaleerde 
problemen. 

Konges ti~ 

Een ander hoofdpunt uit de nota is het 
feit dat men stre~ft naar een kongestie
vrije afwikkeling van het autoverkeer. 
In gewoon Hollands betekent dat auto
rijden zonder opstoppingen. Het is on
begrijpelijk dat men niet beseft heeft 
dat het opheffen van opstoppingen het 
a u togebruik bev ordert. De ENFB hee ft in 
het komme nta ar op d e nota gest e l d dat 
kongestie geaksept eerd moe t worden als 
middel om he t gebruik van de a u to te 
on tmoedi gen . Bovendien z i jn wij v a n 
men ing dat h et wegnemen van opstoppingen 
n i e t .mog e lijk is, ten zij er nog meer 
r uimt e v oor het a utoverkeer wo rdt in
gericht . 
Met behulp van modellen heeft stads
ontwikkeling getracht de konsekwentles 
van een aantal mogelijke maatregelen na 
te gaan. Zo komt . men tot de konklusie 
dat een versmalling van de Laan van 
Meerdervoort voor het autoverkeer tot 
gevolg heeft dat het drukker wordt op 
de Loosduinseweg. 
Aan het, slot van de nota komt men tot 
een aantal aanbevelingen. We noemen er 
enkele: 
1 Uitbouw van de route Machiel Vrijen

hoeklaan/Sportlaan/Segbroeklaan/Pres. 
Kennedylaan/Joh. de Wittlaan/Telders
weg/Hubertusviadukt tot een volwaar
dige stadsautoweg (70 km/uur en vier 
brede rijstroken voor het autoverkeer) . 

2 Terugbrengen van de kapaciteit voor 
het autoverkeer op één rijstrook per 
richting. 

3 Rekonstruktie van de route Patijnlaan/ 
Laa n Copes van Cattenburch tot een weg 
met 2 + 2 rij s troken voor h e t auto
verkeer , fie t s voorziening en e n p a r
keer str oken. 

Di t zijn maar dri e v a n•de v i jftie n a a n 
beve l inge n. De meeste van d i e aan
bevelingen bevatten aantrekkelijke 
elementen, maar het geheel is in de 
ogen van de ENFB onaanvaardbaar. 
Zo word t gesteld dat (2) pas uitge
voerd kan worden als (1) · gerealiseerd 
is, hetgeen duidelijk aangeeft dat 
stadsontwikkeling geen echt sturend en 
restriktief beleid ten aanzien van het 
autoverkeer voorstaat. 

ENFB-kommentaar 

In de reaktie die de ENFB heeft opge
steld naar aanleiding van de nota zijn 
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we uitgebreid ingegaan op de filosofie 
die achter de te nemen maatregelen moet 
zitten. We noemen er enkele: 

- Beheersing van de verplaatsingen en 
terugdringen van het autogebruik ZlJn 
hard nodig om het stedelijk funktio
neren en de leefbaarheid van Den Haag 
te verbeteren. 

- Er is een veel stringenter parkeer
beleid in en rond de b i nnenstad en 
bij arbeidsplaatsen nodi g . Dit is één 
van de meest esse nti ële elementen in 
h e t sturend b eleid . 

- Aan het a utoverkeer moeten z oveel 
mogelijk niet-direkte routes wor de n 
geboden, terwijl het lang zaam verkeer 
en het openbaar ver voer wel d e 
kortst mogelijke rou t es krijge n : 
I n h et c entrum v an d e s tad en in de 
woonwijken moet doorgaand autove rkee r 
onmogelijk worden gemaakt door middel 
van barrières voor het autoverkeer. 

De op het centrum gerichte hoofdroutes 
hoeven geen autoverkeer te verwerken 
dat de bestemming voorbij het centrum 
heeft. Voor dit doorgaande verkeer 
worden enkele daarvoor geschikte hoofd
routes geselekteerd: Wa1dorp- of Neher
tracé, Raamweg/Utrechtsebaan, Waldeck 
Pyrmontkade, Telders-/Segbroektracé. 
De Laan van Meerdervoort kan over de 
hele linie vrijliggende fietspaden en 
een vrije openbaar vervoerbaan krijgen. 
Het Telders-/Segbroektracé kan in de 
huidige vorm gehandhaafd blijven. 
De Groot Hertoginnelaan moet fietspaden 
krijgen. Dit zijn enkele maatregelen 
die de ENFB heeft voorgesteld. De ruimte 
ontbreekt hier om uitgebreider op ons 
kommentaar in te gaan. De hoofdgedachte 
is: herverdeling van de verkeersruimte 
(niet vergroten!) t e n gunste van lang
zaam verkeer en openbaar vervoer en 
door middel van effektieve maatregelen 
het doorgaand autoverk e e r weren uit 
geb i eden waar het niet thuishoort. 

we rkgro e p gemeentepol iti ek 



(4) Gezamenljjk kommentaar 
bewoners- en belangenorganisaties 

De nota verkeersafwikkeling zeezijde binnenstad heeft bij allerlei 
organisaties in Den Haag heel wat kritiek losgemaakt. De in de nota 
behandelde problemen en aanbevolen maatregelen raken de belangen van 
allerlei allerlei groepen: bewoners, gebruikers van de stad en 
gebruikers van verkeersvoorzieningen. Na onderling overleg tussen 
diverse organisaties, waaronder de ENFB, bleek dat bij velen dezelfde 
kritiek op de nota leefde ên dat een groot aantal organisaties zich 
wel kon vinden in een alternatief pakket van maatregelen, gebaseerd 
(let wel!) op de doelstellingen van de gemeente. Daarom werd besloten 
tot het opstellen van een gezamenlijk kommentaar, waarin zowel de 
gemeenschappelijke kritiek als een altPrnatief plan werden opqenomen. 
De volgende organisaties ondersteunden wordt geaksepteerd als "randweg" 
de aan de gemeenteraad en B en W voor doorgaand autoverkeer. Deze 
gestuurde brief: route mag nergens verbreed worden; 
bewonersorganisatie Archipelbuurt/ wel een betere aansluiting reali seter. 
Willemspark, Stichting wijkoverleg van Raamweg op Hubertusviadukt. 
Duinoord, bewonersorganisatie De Kruin De Sportlaan krijgt drie rijstroken, 
(Bomenbuurt) , wijkberaad Vruchtenbuurt, met wisselend gebruik van de midden-
wijkberaad Bloemenbuurt, wiikvereniging strook in spitsrichting. Het fiets-
Benoordenhout, Stedelijk Verkeers- verkeer krijgt aparte routes, paral-
comité, Echte Nederlandse Fietsersbond lel aan de Sportlaan. Hiermee kunnen 
afdeling Den Haag, vereniging Vrienden de Bosjes van Pex langs de Sportlaan 
van Den Haag, comité behoud Bosjes van behouden blijven. 
Pex, stichting Reizigers Openbaar - Als hoofdverbinding tussen het 
Vervoer (ROVER) . Segbroek-/Telderstracé en de Loos

Alternatief 

Door deze zeer brede ondersteuning zal 
de gemeenteraad wel degelijk rekening 
moeten houden met de voorgestelde 
plannen. We doen er een greep uit. 
- Het openbaar vervoer moet op alle 

fronten (kwalitatief en kwantitatief) 
verbeterd worden. In de nota wordt 
hieraan te weinig aandacht besteed. 

- Kongestie in spitsuren voor auto
verkeer moet geaksepteerd worden. 
Doorstroming voor. openbaar vervoer, 
fietsers en voetgangers heeft prio
riteit. 

- Sluipverkeer tussen hoofdroutes voor 
het autoverkeer moet onaantrekkelijk 
gemaakt worden. Voor de verschillende 
deelgebieden (woonwijken, centrum) 
moeten bereikbaarheidsplannen op
gesteld en uitgevoerd worden die de 
bereikbaarheid per auto mogelijk 
maken, maar doorgaand autoverkeer 
ontmoedigt, daar waar het niet 
thuishoort. 

- Het tracé Raamweg/Teldersweg/ 
Kennedylaan/Segbroeklaan/Sportlaan 

d~inseweg wordt behalve de route 
Waldeck Pyrmontkade de verbinding 
Valkenboslaan/Groot Hertoginnelaan/ 
Conradkade benut voor het doorgaand 
autoverkeer. Langs deze routes worden 
fietspaden aangelegd. 

- Over de hele brede Laan van Meerder
voort worden vrije tram/busbanen en 
fietspaden aangelegd. De smalle Laan 
van Meerdervoort wordt afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer. Hier 
komen tramsporen en fietsverkeer in 
twee richtingen. Dit geldt ook voor 
de smalle Javastraat. 
De route Laan Copes/Patijnlaan krijgt 
tweemaal een rijstrook en vrijlig
gende fietspaden. 

De nota verkeersafwikkeling zeezijde 
binnenstad wordt binnen enkele maanden 
in de gemeenteraad besproken. We zu~len 
u ~p de hoogte houden van wat er be
sloten wordt. 
De in deze Fietsbel besproken kommen
taren kunt u verkrijgen bij het 
afdelingssekretariaat of bij de 
gemeente. 

Rob van Putten 
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STATIONSFIETSENSTALLINGEN 
TOCH NIET' DICHT 
In de tweede week van het nieuwe jaar 
maakte NS bekend dat de stallingen van 
de stations CS en HS per 1 februari om 
24.00 uur zouden sluiten. Een maatregel 
die werd ingegeven door de geringe 
k landizie na die tijd, zoals een van 
de personeelsleden mij vertelde . "Er 
k omen dan hoo guit 1 of 2 vaste klanten, 
e n al s het slecht weer is, komen die 
ook' niet ." 
In de vijf minuten dat ik met hem 
stond t e praten (half een ' s nachts) 
waren a l minstens vijf mensen hun 
f i ets komen halen! Enige twijfel aan 
de door NS opgegeven reden was hier op 
zijn plaats. Hoog tijd voor de ENFB om 

STALLINGSPROBLEMEN 
Van vele kanten worden tegenwoordig 
pogingen gedaan om het fietsverkeer in 
d e stad te bevorderen. Aan het veiliger 
en komfortabeler maken van het fietsen 
wordt veel aandacht geschonken (over 
de resultaten zullen we het even niet 
hebben). 
Dat de fiets, eenmaal te bestemder 
p laatse, ergens moet blijven, wordt 
ook nog wel als een probleem onderkend 
dat een oplossing verdient. 
Het is echter verwonderlijk dat vrijwel 
altijd wordt voorbijgegaan aan de 
k waliteit van de stalling thuis. 
Fiet sen , hangend aan trapleuningen of 
twee hoog op ' n smal portaaltje vormen 
een normaal beeld i n buurten, gebouwd 
t us sen ongeveer 1S80 en 1940. 

I 
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iets te ondernemen : er werd een b r ief 
aan de wethouder gestuurd en er werden 
afspraken gemaakt voor ee n a antal 
nachtelijke te l lingen. 
Intussen had PPR-raadslid J a ck Verduyn 
Lunel v r agen gesteld over deze kwe stie 
en had Het Vaderland een artikel -ge
plaatst, waarin NS liet doorschemer en 
bij veel protesten de maatregel i n te 
trekke n (alsof NS er toen a l niet in 
geloofde) . 
En of het nu aan protesten o f a a n 
andere aktiviteiten l ag: binnen t wee 
weken werd de maatregel i ngetrokke n , 
zodat verdere aktie overbodi g was. 

Christ iaan La Poutré 

Buiten voor de deur staan ze blootge
steld aan weer en wind en meestal zo 
voor het meenemen. Daarbij hinderen ze 
soms voetgangers. 
In het gunstigste geval (in nieuwere 
wijken) moet de fiets nog altijd uit 
een kelder of garagebox worden ge
sleept. 
Al met al kost het altijd nogal wat 
moeite (zeker voor oudere mensen) voor 
je in het zadel zit. En dat terwijl de 
auto van de buurman voortdurend onder 
handbereik in de startblokken staat. 
Een fietser moet dus een veel hogere 
drempel overwinnen om 'n rit aan te 
vangen. 
Gezien het bovenstaande kunnen we 
nauwelijks spreken van een gunstige 
uitgangspositie voor de fietser. 
We zijn dan ook van mening dat hierin 
verandering' moet komen als we willen 
be reiken dat de mensen wat sneller de 
fiets pakken. Een stallingsplaats moet 
makk elijk , goed e n veil ig zijq. 
Met makkelij k wordt bedoe ld dat het 
stallen e n van sta l h a len voor en na 
een rit weinig tijd e n l i chamel i jke 
inspanning vergt. 
Goed i s e e n stalling als de fiets be 
schermd wordt tegen weer en wind, en 
veilig als ' ook dieven en vandalen geen 
kans krijgen. 



De fietskiosk, waarvan op bijgaand 
plaatje een provisorisch voorbeeld, 
zou een stap in de goede richting 
zijn. Een eenvoudig hui~je op de 
plaats van één auto. De fiets van het 
slot en je kunt vrijwel onmiddellijk 
opstappen. De fietsen staan redelijk 
beschermd en tegen diefstal zijn ook 
makkelijker maatregelen te nemen. 
Tevens is er sprake van een ekonomisch 
ruimtegebruik, dit in tegenstelling 
tot verschillende huidi ge (overigens 

prijzenswaardige) voorbeelden waar 
reeds een parkeerplaats voor fiets
klemmen is opgeofferd. 
Misschien dat het iets is voor de 
gemeente om mee te experîmenteren . . 
Het spreekt voor zich dat ik geïnteres
seerd ben in ervaringen of experimen
ten met stallingen in woonwijken. 
Reakties graag naar: 
Van Reesstraat 81, Den Haag. 

Michel van Loon 
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NYQUIST BLIJFT MANAGER ,, 
• Bet as gewoon eea 

kwestie vaa oppassea" 
Medio januari hadden we een ge
sprek met de kersverse wethouder 
voor openbare werken verkeer en 
vervoer, Chris Nyquist. Opvolger 
van Jacqueline Klomp, die zichzelf 
in de twee jaar dat ze wethouder 
was in een onmogelijke positie had 
geplaatst en besloot vlak voor een 
ongetwijfeld weer tumultueuze 
konfrontatie met de gemeenteraad 
{de begrotingsbehandeling) op te 
stappen. De ambiance voor ons 
gesprek met Nyquist was somber: 
een gestaag neerdrensende regen 
begeleidde onze fietstocht naar 
het kantoor in de Bankastraat, 
waar de sekretarie-afdeling OVV 
zetelt. Nadat we enigszins waren 
opgedroogd, konden we samen met 
de heer Van der Berge {van de 
sekretarie-afdeling) en mevrouw 
De Lange {van de afdeling voor
lichting) plaatsnemen aan een 
enorme ronde tafel in de kamer van 
de wethouder. 

Hoewel het gesprek bedoeld was als 
interview, had de bijeenkomst van begin 
af aan het karakter van een kennismaking 
tussen de ENFB en de wethouder. Naast 
deze kennismaking stond het "interview" 
in het teken van de Vqagheid over het te 
voeren beleid. Op de meeste konkrete 
vragen van onze kant gaf Nyquist alles
behalve duidelijke uitspraken. Dit valt 
een wethouder die amper twee maanden op 
zijn nieuwe stek zit echter niet hele
maal kwalijk te nemen. Zeker als we in 
aanmerking nemen dat Nyquist zich tot 
voor kort nauwelijks in het Haagse ver
keersvraagstuk verdiept heeft. 
Niettemin bleven er voldoende behartens
waardige uitspraken over, die we dan ook 
in het vervolg van dit verhaal zullen 
weergeven. 

Sinterklaas 

Uit mededelingen van Nyquist tijdens 
de eerste vergadering van de raads
kommissie voor verkeerszaken begrepen we 
dat onze sinterklaasaktie tijdens de 
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raadsvergadering waarin hij tot wet
houder werd gekozen niet in zulke goede 
aarde was gevallen. Tijdens het gesprek 
zegt hij er het volgende over: 

Die sinterklaasaktie vond ik wel 
grappig. Het punt dat de ENFB die 
avond onder onze aandacht bracht (de 
fietsverbinding Koekarnp/Haagse Bos) 
heb ik ook meteen hier laten uitzoeke 
en dat wordt nu eind februari aan de 
raadskommissie voorgelegd. Het pro
bleem was alleen dat ik het boekje 
(met tekeningen van Tom Eyzenbach) 
zoals te doen gebruikelijk met dingen 
die je krijgt, een beetje liet zwerve1 
thuis. En prompt kreeg mijn oudste 
zoon van tien het onder ogen, waarop 
deze vragen ging stellen over die 
erotisch getinte prentjes erin. Dus 
mijn verzoek aan de ENFB is om daar 
voortaan rekening mee te houden. Het 
boekje op zich vond ik wel leuk. 

Over zijn politieke karrière zegt 
Nyquist het volgende: 

Ik ben al jaren lid van de VVD: aan
vankelijk zat ik in een studiegroep 
en na verloop van tijJ ~crd ik kandi
daat gesteld voor het gemeenteraads
lidmaatschap. En verrassenderwijs wer 
ik door de Haagse ledenvergadering op 
een dusdanig hoge plaats van de ver
kiezingslijst gezet, dat ik in de 

/ gemeenteraad terecht kwam. Mijn kan
didaatstelling voor het wethouderscha 
door onze fraktie in november vorig 
jaar is heel prettig verlopen. H~ewel 

ik niet geheel op de hoogte ben van d 
exakte stemverhoudingen, garandeert d 
anonieme stemming in de VVD-fraktie 
mij een voldoende groot vertrouwen. 

Manager 

In vergelijking met het zakenleven is 
de politiek primair een irrationeel 
gebeuren, de voorspelbaarheid is er 
veel minder groot. Toch geloof ik dat 
de ervaringen die ik tot nu toe in het 
zakenleven heb opgedaan (Nyquist was 
werkzaam in het Westlands bedrijfs- 
leven) bijzonder nuttig zijn bij het 
wethouderschap. Een wethouder is in 



feite een manager, een vertaler van 
ideeën naar handelingen. Deskundig
h ei d op je vakgebied is natuurlijk 
belangrijk, maar als je ni.et in staat 
bent je ideeën, uitspraken en be
sluiten te vertalen in een bepaalde 
procedure en in konkrete aktie, dan 
komt er geen klap van terecht. Mijn 
ervaring is, en ik beschouw dat als 
een soort wetmatigheid, dat mensen met 
een stuk managerservaring en zonder 
specifieke vakkennis op het betrokken 
terrein vaak de meest zinnige oplossin
~en hebben. Ik zeg niet dat het mij op 
deze post ook zo zal vergaan, maar mijn 
mening is dat een manager de zaken 
tamelijk afstandelijk en onbevoor
oordeeld kan benaderen. 

Uit deze woorden van Nyquist spreekt een 
. duidelijke visie op het wethouderschap. 

En het moet gezegd dat juist de bestuur
lijke invulling van de sektor OVV de 
laatste jaren in het slob is geraakt en 
ver is achtergebleven bij de wensen vanuit 
raad en burgerij. 
Nyquists optreden tot nu toe geeft aan
leiding om weer enige hoop te koesteren 
voor een voortvarender aanpak van het 

verkeersbeleid, waar iedereen in Den Haag 
toch om zit te springen. 

Methodiek brengen in je bedrijf is heel 
belangrijk. Ik heb me voorgenomen om dat 
van begin af aan goed op poten te zetten. 
Je herkent namelijk snel of alles al dan 
niet goed loopt. Op enkele punten heb ik 
tot nu toe aÏs wat aanpassingen in de 
organisatie aangebracht en het leuke is 
dat de mensen dat meteen herkennen. Als 
je toezeggingen doet, moet je weten of 
ze haalbaar zijn. Maar dan moet je ze 

ook nakomen, en dan trek ik weer die 
lijn naar het bedrijfsleven: als je daar 
een keer of drie toezeggingen niet na
komt, dan lig je eruit. In de politiek 
ligt dat wat minder hard, maar ik ben 
toch van mening dat de betrouwbaarheid 
van je uitspraken als gemeentebestuur 
hoog moet zijn. 

Zoveel als Nyquist wil zeggen over de 
bestuurlijke kanten van zijn nieuwe job, 
zo weinig vertelt hij over de politieke 
invulling ervan. Zeker, de nieuwe wet
houder zit er pas twee maanden en hij wil 
voorlopig niemand in de wielen rijden, 
maar dat neemt niet weg dat een beleids
visie node gemist wordt. De verkeers
problemen liggen er overduidelijk en ook 
de uitspraken van de gemeenteraad over de 
richting_ van de te nemen maatregelen laten 
niet aan duidelijkheid te wensen over . 
Maar voor Nyquist blijft het voorlopig 
nog: even geduld a.u.b. 

Op de fiets 

We stappen over op een ogenschijnlijk 
luchtiger onderwerp: 
"Fietst u wel eens en welke problemen 
·ervaart u dan?" 

Ik moet zeggen dat ik een fiets heb, 
maar door de ontwikkelingen van de 
laatste jaren ben ik nogal frekwent 
en over lange afstanden onderweg, 
zodat het gebruik maken van de fiets 
wat moeilijk is geworden. Maar hij 
.staat er nog steeds, opgetuigd en 
wel! Mijn vrouw fietst eigenlijk al 
sinds jaar en dag en mijn kinderen 
hebben ook allemaal een fiets. 
Wat die problemen betreft: ja, als 
ik de fiets pak dan ga ik natuurlijk 
in de richting van de duinen. Ik 
woon zelf op de Laan van Meerder
voort, wel en dan moet je de 
Fahrenheitstraat in en je komt dan 
op de Segbroeklaan, ga maar door. 
Over knelpunten, met name in de 
drukke Fahrenheitstraat, hoef ik dan 
natuurlijk niets meer te vertellen: 
het is gewoon een kwestie van op
passen op de fiets. Ik erken dat er 
overal in de stad problemen liggen 
voor fietsers en dat baseer ik ook 
op eigen ervaringsgegevens. 

"Wat is uw indruk van de ENFB?" 
Toen ik nog gewoon raadslid was, 
las ik doorgaans wel de stukken die 
de ENFB had opgesteld en ik moet 
zeggen dat ik de ENFB-benadering 
nogal eenzijdig vindt. Het is een 
belangengroepering die erg aktief is 
en één ding in het vaandel voert, 
maar ik vraag mij wel eens af of 
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daarbij ook andere belangen in de 
overweging worden betrokken. 

Tijdens het interview zijn we wegens 
tijdgebrek niet ingegaan op deze 
opmerkingen van Nyquist en het zou 
niet fair zijn dat nu wel te doen. 
Toch vragen we ons af of Nyquist wel 
een goed beeld heeft van de ENFB. 
Inderdaad staat de ENFB voor een be
paald beleid, maar het is onjuist om 
te stellen dat de belangen van de 
fiets daarin als doel op zich voorop 
staan . 
Momenteel bereidt de ENFB-Den Haag een 
studiedag voor over "de marges van een 
sturend verkeersbeleid voor Den Haag". 
Voor de organisatie van de dag vroegen 
we in december ondersteuning van het 
Haagse gemeentebestuur. Tijdens het 
interview kwam dit verzoek ook even 
ter sprake. Nyquist: 

Ik sta daar positief tegenover. 
Studie roept diskussie op en het ;s 

goed om de dingen eens in een wat 
groter verband te bekijken. Normaal 
komt men daar niet toe en zo'n studie
dag is daar een goede gelegenheid 
voor. 

Fietsroute 

over het al dan niet voltooien van de 
fietsroute neemt Nyquist nog geen stand
punt in: 

Ik ben blij dat uit de onderzoeken is 
gebleken dat de winkeliers langs de 
fietsroute, op enkele uitzonderingen 
na, er niet te beroerd zijn afgekomen, 
hoewel ze het hardst hebben gerea
geerd en geklaagd. Toch. wil ik nog 
geen uitspraak doen over de fiets
route over de Theresiastraat. Deze 
winkelstraat heeft een ander karakter 
en vervult een andere funktie dan 
bijvoorbeeld de Weimarstraat. We zul
len de zaak, inklusief de onderzoeks
resultaten, eerst uitgebreid moeten 
bekijken voordat we met een voorstel 
kunnen komen. 

Nog weinig konkrete uitspraken dus over 
de richting van het verkeersbeleid en 
de aanpak van hete hangijzers. 
Waar Nyquist wel wat over wil zeggen, 
zij het in zeer filosofische termen, 
is de vormgeving van het beleid·. De 
goede verstaander kan er misschien toch 
het nodige van opsteken. We laten wat 
fragmenten uit het gesprek hierover 
horen: 

verkeer is geen absol ui.rto gegeven. 
Als je niets doet als overheid gaat 
het een bepaalde kant uit en als je 
ingrijpt krijg je een bepaalde 
andere, niet exakt te voorspellen 
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ontwikkeling. Indien je besluit om te 
gaan sturen en in te grijpen kan je 
alleen niet net doen of bepaalde ver
keersdeelnemers er niet zijn. 
Nu spreekt uit het beleidsprogramma 
van het gemeentebestuur een vrij 
duidelijke richting; er zijn be
paalde prioriteiten gelegd voor de 
toekomstige ontwikkeling. Maar daar 
wordt dan niet gelijk bij gezegd waar 
al die auto's heen moeten. En ver
keerssoorten die er nu in grote 
getale zijn, kun je eenvoudig niet 
wegdenken . 

Ve r keersordening 

Soms kan in in de diskussies over het 
verkeer de logika niet ontdekken. Men 
redeneert dan vaak vanuit de binnen
stad en dan wordt betoogd dat het 
doorgaand autoverker•r daar moet ver

dwijnen. Het opvallende is dat die 
redenering dan niet wordt door
getrokken en dat men niet gelijk
tijdig elders, meer aan de rand van 
de stad, andere mogelijkheden voor 
het autoverkeer bepleit. Nu is poli
tiek per definitie niet logisch, dus 
ik herken dat soort zaken wel, maar 
toch vraag ik me wel eens af of je 
niet van buitenaf moet gaan denken en 
mo3t zeggen: maak eerst aan de rand 
van de stad een goede verkeersord~
ning. En dat hoeven dan natuurlijk 
geen superbanen te worden, die zoveel 
auto's aantrekken dat er weer een te 
hoge verkeersdruk ontsta~t . Ik denk 
dat je dan ~as in de stad zelf op een 
goede manier kan gaan werken aan de 
wensen die in het beleidsprogramma 
staan aangegeven. 
Anderzijds vind ik wel dat je de 
problemen niet steeds voor je uit 
kdnt schuiven, want daar schiet je 
ook niets mee op. Ik ben er een voor
stander van om op korte termijn met 
kleine maatregelen te proberen al wat 
ordening aan te brengen. Dan denk ik 
aan een vrije busbaan, een rechtsaf
verbod of een fietspad in tegenstroom
richting. Dat is natuurlijk geen fun
damenteel beleid, maar ik vind dat je 
met zulke kleine maatregelen en ook 
experimenten toch wel een stap verder 
komt, dan wanneer je alleen maar 
wacht op duidelijke beslissingen van
uit de gemeenteraad. De raad moet 
straks over de gehele verkeersproble
matiek spijkers met koppen gaan slaan 
en voor de uitvoering van de maat
regelen is dan het vertrouwen in de 
wethouder nodig. En daar ben ik hard 
voor aan het werk. 



Fietsbeleid 

Wanneer we komen te spreken over het 
fietsbeleid, blijkt dat Nyquist daarin 
nog nauwelijks is ingewerkt. De vol
gende dag zal hij een gesprek hebben 
met de 'ambtelijke Fietsstuurgroep, de 
sympathieke gemeentelijke werkgroep 
die helaas nauwelijks aan haar werk 
toekomt. we drukken de wethouder op 
het hart dat het beter funktioneren 
van deze werkgroep noodzakelijk is om 
het een en ander voor de fiets van de 
grond te krijgen. Bij het afscheid zegt 
hij toe dit eens ·te zullen bekijken en 
verklaart bovendien in de toekomst 
vaker met de ENFB te willen praten: 

dat vind ik een doornormale zaak. 

Uit het optreden van Nyquist tot nu toe 
valt in elk geval af te leiden dat zijn 
werkwijze een geheel andere is dan die 
van zijn voorganger. Hij stelt zich 
veel flexibeler op, toont meer lef en 
durf en wekt enig vertrouwen voor wat 
betreft de organisatie en snelheid in 
het beleid. Allemaal eigenschappen die 
we bij voorganger Klomp misten. 
Wat dat allemaal gaat opleveren als het 
komend jaar belangrijk.e nota's in de 
gemeenteraad behandeld gaan worden, 
valt echter op dit moment nauwelijks te 
voorspellen. We houden u echter zoveel 
mogelijk op de hoogte. 

Wijnand B. Klaver 
Rcb van Putten 

_· . · , ·~ . GEMËENTE.POLITIEK . . ... 
' - . ~ 

Baàgs st~raktaa~rplan 
Het (beleids)ruimteprobleem 
In de vorige Fietsbel heeft u al het een en ander kunnen lezen over 
de nota eerste stap van het kollege van B en W. Een eerste zet op weg 
naar een struktuurplan voor Den Haag. 
Inmiddels is de inspraakwals van het onderzoekburo CEBEON in een 
flitsend tempo door Den Haag gesneld. Overal in de stad hebben zich 
inspraakgroepen vastgebeten in deze nota van de gemeente, onder de 
ordenende leiding van de CEBEON-inspraakbegeleiders. 
De ENFB heeft zich op drie rnanieren 
gemengd in de inspraak. 
Allereerst zijn er natuurlijk een hele
boel ENFB'ers naar de inspraakavonden 
geweest ten einde ook daar een fiets
vriendelijke geest te verspreiden. 
Op de tweede plaats heeft de ENFB mee
gedaan met een studiegroep van stede
lijke organisaties, die kwa ideologie, 
doelstellingen en belangen in hetzelfde 
vlak werken: Die Haghe, ROVER, Stede
lijk Verkeerscornité, Milieudefensie, 
Stadsherstel, Vrienden van Den Haag en 
ENFB. 
Deze groep heeft haar g ezamenlijke 
kommentaar op een aantal hoofdpunten 
van de nota toegezonden aan de 
gemeente (c.q. CEBEON). 

ENFB-kommentaar 

Ten slotte heeft de werkgroep gemeente
politiek van de afdeling een eigen 

kommentaar opgesteld , hetgeen apart in 
de inspraak wordt meegenomen . 
Dit kommentaar gaat voornamelijk in op 
de vorm waarin deze eerste stap is 
gegoten, op de gegeven analyse e n op de 
beleidsruimte die men hanteert. 
De nota van B en W is in de eerste 
plaats een opsomming van (ruimtelijke) 
problemen die funktioneel of geogra
fisc9 bij elkaar horen. Men is teveel 
in deze probleem-signalerende fase 
blijven steken. De nota wekt niet op 
tot een diskussie over fundamentele 
alternatieven voor de toekomst, hetgeen 
toch in deze fase van de diskussie ge
wenst is. 
De woningnood, de aantasting van de 
leefbaarheid, het energievraagstuk, het 
autoverkeer, de stadsvernieuwing, de 
verkantorisering: het wordt allemaal 
netjes in de nota aan de orde gesteld. 
Er wordt ook over oplossingen gesproken: 
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hierover geeft B en W een eigen visie, 
die zeer nauw aansluit op het beleids
programma 1978-1982. Maar globale alter
natieven voor de richting waarin de op
lossingen gezocht kunnen worden, ont
breken. 
Op zich is een inventarisatie van 
problemen een goede start voor een 
diskussie over het struktuurplan. 
~laar vervolgens moeten dan op zorg
vuldige wijze de volgende stappen 
worden gezet, zodat alle mogelijkheden 
echt aan bod komen. 
Bij nadere bestudering blijkt B en W 
impliciet, dus zonder het duidelijk 
aan te geven, uit te gaan van een zeer 
kleine beleidsruimte, welke bepaald 
wordt door alle mogelijke beperkingen, 
die het gemeentebestuur momenteel 
ondervindt of denkt te ondervinden. 
Het is bijzonder kwalijk om in deze 
fase van de diskussie uit te gaan van 
een zeer kleine beleidsruimte, en deze 
vervolgens niet ter diskussie te stel
len. 
Daarnaast schiet de analyse van de 
problemen op tal van plaatsen tekort. 
Dit is ook gebleken op de inspraak
a v onqen voor de bevolking. Van de 
insprekers werden uitspraken gevraagd 
die vaak onsamenhangend en ongenuan
ceerd overkwamen. Het was van groot 
belang geweest als de nota voldoende 
samenhang tussen een aantal hoofd
onderwerpen had aangegeven. Zo is er 
niet ingegaan op de relatie tussen het 
huidLge beleid en voorspelde toekomst
beelden. En juist dat soort i "nformatie 
is van belang om de richting èn de 
kracht van het beleid te kunnen 
bepalen. 

Verkeer en vervoer 

Een groot deel van deze struktuurplan
nota gaat ove r de problemen van en 
rond het verkeer en vervoer. Terecht, 
want het verkeer heeft een zeer in
dringende invloed op het funktioneren 
en beleven van de stedelijke omgeving. 
Dit laatste wordt te vaak onderschat of 
veronachtzaamd. -
In de beschouwingen over het verkeer 
klinkt telkens de filosofie van de 
autonome ontwikkelingen door. Groei 
va~ autobezit en autogebruik worden 
als gegevenheden aangevoerd. Toch komt 
B en W weer met de doelstelling 
beperking van het autogebruik; er 
wordt zelfs gesproken over een gewenste 
àmbuiging in het beleid. Welke beteke
nis hebben dit soort uitspraken dan? 
In ons kommentaar zijn we veel minder 
ingegaan op de inhoud van het te 
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voeren beleid. Enerzijds omdat we dit 
in het verleden-bij andere gelegen
heden •al vaak genoeg gedaan hebben. 
Anderzijds omdat we deze struktuurplan
nota geen geschikte basis vinden voor 
een goede diskussie en verdere besluit
vorming. 
Aan het eind van ons kommentaar hebben 
we een .aantal suggesties aan het 
gemeentebestuur meegegeven voor een 
verdere besluitvorming: 
- Het opstellen en vergelijken van 

scenario's voor beleid en ontwik
kelingen in de verveerssektor en pas 
op basis daarvan besluiten nemen. 

- Ook het autobezit moet in de struk
tuurplanprocedure onderwerp van 
diskussie uitmaken. 

- Door een sturend verkeersbeleid, 
een lager autobezit en veel minder 
autogebruik kan de ruimte ten 
behoeve van verkeersfunkties worden 
verminderd ten gunste van andere 
funkties. 

De eerste stap van het Haagse gemeente
bestuur is niet erg overtuigend. Men 
is er niet in geslaagd het geheel aan 
problemen terug te brengen tot een 
vraagstuk van ruimteverdeling. 
De kritische lezer zal ontdekken dat 
het kollege van B en W niet met het 
fysieke ruimteprobleem geworsteld 
he2ft, maar met het vraagstuk van de 
beleidsruimte. 

Rob van Putten 

ZWART 
In navolging van de Amsterdamse Zwart
rijdersbond is nu ook in Den Haag een 
aktiegroep opgericht, die de mogelijk
heid schept bij elk tram/busreisje een 
kleine bijdrage te leveren in de 
strijd voor goed en gratis openbaar 
vervoer, zonder naar een persoonlijke 
financiële afgrond toe te werken. 
Het werkt heel simpel. Voor twintig 
gulden ben je twee maanden lid van de 

_bond. De leden krijgen een zwart
rijderskaart waarop twee maanden zwart 
gereden kan worden. Boetes worden 
betaald door de bond! Van eventueel 
overgebleven geld worden akties ge
financierd. De leden zullen regelmatig 
op de hoogte worden gehouden. 

Voor nadere informatie en/of lidmaat
schap: 
Postbus 16732, 2500 BS Den Haag. 



EVALUATIE -DEMONSTRATIEFIETSROUTE 
On langs zijn er rappo rten verschenen 
die gaan o ver het res ultaat dat de 
f_ie tsro ute d e a f gel open j aren heeft 
opgeleve r d . 
Kr: heeft nog geen evaluatie op alle 
a s pekte n plaat sgevonden; met n ame o ver 
de veil i ·ghe id en de v erkee rstec hnische 
zak e n volgt n og inte r e ssante lektuur. 
We l zi j n beschikbaar de s t udi es naar 
h e t gebruik van d e route, de beleving 
e r van e n de ontwikkeling van de 

_winkelomzetten ter p l aatse . 
Hi erop heeft d e ENFB-afdeling Den Haag 
via een nota k ommentaar geleverd. 
En ige gedacht e n hierui t zijn hieronder 
vr ij weergegeven. 

Aa ngez i en de ENFB vanaf de aanvang van 
h e t pro j e k t noga l wat kri t iek heeft 
ge s p uid op d e h ele . op zet, waren wij 
b e nieuwd of uit dez e onde r zoeken iets 
va n deze kritiek gegrond z ou blijken. 
T e r opfrissing van h e t geheuge n vo lgt 
h ier no g e v e n in h e t ko rt wat de ENFB 
z oal dwars z a t : 
- Er h e eft nauwe li jks o nde r zoek en 

voorover l eg met gebruike rs e n om
wo n e nden plaatsgehad. 

- De demonstratiefietsroute is een veel 
te veel op zichzelf s t aand pro j ekt, 
dat geen deel uitmaakt van een 
integraal fietsbeleid. 

- De opzet is te kostbaar ; een fijn
mazig netwerk van dergelijke fiets
routes door de hele stad is niet 
haalbaar. 

- De schaal van de route komt niet 
overeen met die van het fietsverkeer. 
Er wordt in autotermen over fietsers 
gedacht. 

- Het is een prestige-objekt van de 
(toerymalige) minister van verkeer en 
waterstaat om zijn fietsbeleid, dat 
niet veel voorstelde, via publici
teitsstunts wat aanzien te geven 
(het Agu-regenpak hebben we ook aan 
zo'n "strukturele"- maatregel van de 
minister te "danken). 

Terug naar het onderzoek. 
Niets van onze kritiek of vraagpunten 
komt ook maar aan de orde in deze 
terugblik. Je krijgt de indruk dat men 
ervan uit is gegaan dat de opzet goed 
was en slechts de vraag aan de orde is: 
hoe goed? 
net is natuurlijk leuk dat het aantal 
f i etser s op de route behoorlijk is 
ç·este g en en dat · deze fiet~ers ook noq 
positie f zijn in hun oorde el, maar het 

~eeft nauwelijks aanwijzingen over de 

vraag of de fietsroute in deze vorm 
ges laagd mag worden genoe md . Immers, 
e lke fietsvoorziening v an e nig formaat 
zal fie~~rs aantre kken e n enthousiasme 
ontlokken (een kinderhand is gauw 
gevuld) . Om een oordeel te kunnen 
vormen i s een vergelijking nodig met 
anderssoortige ingrepe n (gewone fiets
paden, fietsstroken , e.d. ) . · 
De rapporten geven sle chts uitkomsten 
van het onderzoek , zonder aan te geven 
in hoé verre deze relevant zijn voor 
beleid~vragen, of een konsistent· 
geheel vormen . . 
De interessante gegevens die wel ui t 
het onderzoek r0llen, wo rde n nauwelijks 
aangewend om zaken te verklaren of om 
konklusies te trekken voor de toekomst. 
Enkele voorbee lden : 

De fietser wenst s l e cht s in z eer 
geringe mate om t e rijden om v.an de 
route gebruik t e ma ken. 

- Er zijn nauwelijks mensen die nu de 
fiets pakken in p l a ats van de a uto 
o f d e tram. 

- De f i e t s r oute trekt r e l ati e f we inig 
fietsers aan van paral l e lroutes . 

Deze r esultaten geven toch te denke n 
over het sukses van de fietsroute en 
de opzet van nieuwe routes. Maar dat 
denken valt blijkbaar buiten de op-
dracht van het onderzoek. ~ 

- vervo& Of N I -

OPROEP 
Release en de. Sos i ale Joenit 1ijn J lternatieve instellingen 
die zich onder andere bezighouden met hulpvprlening <tan 
jongeren. Vanuit socialistiese visie worden problemen in 
maatschappelijke kontekst geplaatst en wordt teven~ 
gewerkt aan taken als jongerenhui.!,vesting, uitkeringen, 
en dergelijke. 
Minderjarige mensen hebben in deze samenleving niet 
zoveel te vertellen, ook in de gezinssituatie niet. Dat kan 
voor jongeren dergelijke problemen opleveren dat ze het 
thuis niet meer uithouden en weglopen. Om aan de pro
blemen te werken is het noodzakelijk om enkele dagen 
tot enkele weken tot rust te komen op een veilig onderdak. 
Ons probleem is nu: OPVANGADRESSEN 
Van mensen die bereid lijn anderen in een noodsituatie 
tijdelijk onderdak te geven, verwachten wij: 
- dat men het in grote lijnen eens is met onze manier van 
- tijd en aandacht voor deze mensen hulpverlenen 
- bereidheid in geval van nood de ko~ten van lev~nsonder-

houd op zich te nemen . 
- bereidheid om problemen die zich kunnen voordoen ge-

za meli ik te bespreken ' ' 
Van de medewerkenden van Release en Sosjale Joenit wordt 
onder a~dere verwacht dat zij: . 
- borg staan voor een zorgvuldige hulpverlening 
- de onderdakverlenenden nooit belasten met de praktiese 

hulpverlening (uitkeringen, kontakt ouders) 
- aandacht schenken aan kritiek en adviezen van onderda k -

ve rle nen den 
Wij h ebben jullie hard nodig1 wil je mêer wete n: 
Release , Zieken 187 , Den Haag, tel. 890771 / 881187 
Sosjale Joenit, Westeinde 46, Den Haag, tel. 803001 

.. 
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Het rapport waarin de omzetontwikkeling 
van de winkels wordt weergegeven is wat 
duidelijker. Hier worden vergelijkingen' 
gemaakt die de lezer in staat stellen 
een redelijk inzicht te krijgen in de 
gevolgen van de fietsroute. 
De cijfers somber 

PUBLICITEIT 

Binnenkort denken we weer met de bak
fiets vol informatiemateriaal in de 
stad te kunnen gaan staan. Nog steeds 
kunnen we goed mensen gebruiken bij 
het bemannen/bevrouwen van de bakfiets. 
Wanneer u denkt eens een uurtje vrij 
te kunnen maken voor dit gezellig en 
nuttig werk, bel dan even. 
Ook hopen we van u vaker te horen wan
neer er voor ons een goede gelegenheid 
is om met de informatiekraam te ver
schijnen (bijvoorbeeld feesten van 
buurten/winkelcentra of tentoonstel
lingen/diskussies waar de ENFB wat mee 
te maken kan hebben. 
Wanneer u dergelijke gelegenheden even 
aan ons doorbelt, kunnen we tijdig man 
en vrouwkracht verzamelen en vergun
ningen regelen. 
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Henk Heeger 
tel. 684231 

beeld dan ons van alle kanten wordt 
voorgespiegeld. Veel winkels (in duur
zame goederen) hebben tijdens de aanleg 
wel een flinke klap gehad, (hetzelfde 
'effekt zien wij nu bij de aanleg van de 
p arkeergaragè aan het Plein) maar 
schijnen zich daar weer aardig van te 
herstellen. Recentere cijfers zouden 
moeten uitwijzen of deze ontwikkeling 
zich voortzet. 

In het algemeen kan gesteld worden dat 
de aanleg van de demonstratiefietsroute 
een verbetering voor fietsers betekent, 
en als zodanig altijd welkom. Maar wij 
achten het sukses als experiment verre 
van bewezen. 
De opzet van de evaluatie voert vrij
wel automatisch naar een "geslaagde" 
fietsroute. Maar door op deze konklusie 
af te stevenen heeft men vele kansen 
laten liggen om werkelijk iets te leren 
van deze route voor te toekomst. 
Het onderzoek is gezien als laatste 
fase van het demonstratieprojekt, in 
plaats van als eerste fase van een 
konkreet fietsbeleid. 

Michel van Loon 

WIE 0 WIE heeft er voor 1 a 2 maanden 
ruimte te leen (garage ofzo) voor het 
opkalefateren van de bakfietskraam? 
Aanmeldingen: tel. 646090. 

Wijnand B. Klaver 



NIEUW VERKEERSCIRKULATIEPLAN 
/ 

ACHTER GESLOTEN DEUREN 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw Verkeerscirkulatieplan 
(VCP) voor de gemeente Den Haag. Het oude VCP is zojuist verlopen. 
Vijf jaar geleden is het aangenomen voor een periode van vijf jaar. 
D2 gemeente is gebonden aan het opstellen van een VCP omdat de 
minister van verkeer en waterstaat dit als voorwaarde stelt bij het 
verlenen van subsidies voor openbaar vervoer. 
Probleem voor Den Haag is dat we nog stad) . De andere kant van de medaille 
geen struktuurplan hebben. Dit maakt is echter dat allerlei ontwikkelingen 
het opstellep van een VCP tot een toch doorgaan en dat er geen duidelijk 
hachelijke ~aak, gezien vanuit plan- antwoord op de problemen wordt gegeven. 
më.tig oogpunt. Niettemin is het nood
Zë.kelijk ook bij afwezigheid van een 
struktuurplan een gefundeerd beleids
plan voor het verkeer en vervoer te 
hebben. De ervaringen met het vorige 
VCP z ijn ronduit teleurstellend te 
noemen. Voor een klein deel is dit 
inderdaad te wijten aan een gebrek aan 
visie op de ontwikkeling van de 
stedelijke struktuut. Zo'n witte vlek 
in het beleid verlamt de besluitvorming 
op vele punten: denk aan de binnenstad 
en de tramverbinding CS-Scheveningen. 
He~ enige voordeel van het gebrek aan 
doortastendheid en steeds veranderende 
visies is dat er wat minder onher
roepelijke ingrepen gepleegd worden 
(Koekamplus, doorbraken in de binnen-

Evaluatie oude verkeers
cirkulatieplan nodig 

Het vorige VCP bevatte voor het meren
deel plannen die weinig met de stede
lijke struktuur te maken hadden, maar 
veel meer met het beïnvloeden van het 
vervoermiddelengebruik. Ik noem de 
uitbreiding van het openbaar vervoer 
lijnennet, de aanleg van vrije banen, 
het instellen van stops voor het auto
verkeer op strategische plaatsen, het 
realiseren van fietsroutes, enz. 
Ook van deze plannen is echter bitter 
weinig uitgevoerd. De uitvoeringsplannen 
van het VCP zijn veel te ambitieus ge
bleken. Het is zaak dat over de oor
zaken van deze trage uitvoering bij de 
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vaststelling van het nieuwe VCP uit
gebreid wordt gepraat. Kan er iets aan 
de planvorming verbeterd worden en 
moeten er geen prioriteiten veranderd 
worden? Of moet er een totaal ander 
beleid gevoerd worden? Deze en andere 
vragen moeten beantwoord worden vóór
dat de gemeenteraad een nieuw VCP vast
stelt. Het ontwijken van een echte 
evaluatie zou de vaststelling van een 
nieuw VCP tot een farce maken. 

Inspraak? 

Voor het nieuwe VCP voor de periode 
1980-1984 liggen al konsepten klaar: 
ze zijn alleen vertrouwelijk, dus 
alleen bestemd voor gemeenteraadsleden. 
Begin december 1979 heeft de raads
kommissie voor openbare werken verkeer 
en vervoer deze konsepten samen met de 
ambtelijke opstellers doorgesproken. 
Zo'n bijeenkomst is er eind februari 
weer. Pas na die tijd (in april) wordt 
het konsept-VCP gepubliceerd en kan er 
inspraak op worden geleverd. 
Of die inspraak dan nog wel wat voor
stelt moet betwijfeld worden. Het VCP 
wordt nu uitgebreid in besloten kring 
in overlèg met de gemeenteraad voor
gebakken. Het konsept dat over enkele, 

ENrBwinkel 
ENFB-T-shirt 
maten 51-48-45-42-39 
ENFB-ta s 
juten tas met opdruk I LP-formaat 
STIKKERS 
- ENFB-stikker 
- Fijn dat ik fiets-stikker 
- Parkeerproblemen? Ga toch fietsen-stikker 
- Fietsersbond: rechtsaf door rood toestaan 

voor fi etsers -stikker 
AFFICHES 
- Blij dat ik rij (met autowrak} 
- Ruimtegebruik 
- Fijn dat ik fiets (vergroting van stikkerontwerp) 
-Fijn dat ik fiets (met een opsomming van de 

vele voordelen van het fietsen) 
FIETSERS UITGEZONDERD 
brochure over het belang van de problemen
rond het fietsen in Nederland 
BOODSCHAPPEN DOEN 

f 10,00 

f 5,00 

f 0,15 

f o, 30 

f 0,10 

f o, 20 

f 1,50 

f 3,00 
f 0,25 

f o, 25 
f 2,50 

f 2,50 
winkeliers, klanten en verkeer 
MIDDENSTAND, BINNENSTAD, 
brochure van de afdeling Den Haag 
BUTTON "50 is teveel" 
TERUGTRAPPEN 

VERKEER 

fietsleporello (door Tom Eyzenbach) 

20 

f o, 25 
f 1,00 

f15,00 

maanden naar buiten komt, heeft de 
instemming van de g emeenteraad. Zijn 
er daarna n og we l ech te ve r anderingen 
mogelijk? 
De huidige werkwijze is in het belang 
van de gemeenteraad. De oorspronkelijk~ 
konsepten worden nu zodanig aangepast 
dat er straks weinig politieke proble
men zullen zijn bij de openbare behan
deling. 
Voor de ENFB zitten er waarschijnlijk 
ook wel voordelen aan deze gang van 
zaken. Het konsept dat straks zal 
uitkomen, ligt ongetwijfeld inhoudelijk 
meer in onze richting dan de oorspron
kelijke konsepten; althans, dat ver
trouwen mogen we deze raadskommissie 
OVV toch wel geven. Aan de andere kant 
zal de speelruimte straks bij de 
"echte" besluitvorming niet zo groot 
zijn dat we nog grote wijzigingen kun
nen bereiken. De raadsleden hebben 
zich immers in besloten vergaderingen 
vastgelegd op bepaalde standpunten, 
waar ze niet zo gemakkelijk op terug 

· zullen komen. 
Kortom: de procedure die nu gevolgd 
wordt, rechtvaardigt alles bij elkaar 
wel enige gemengde gevoelens. 

Rob van Putten 

VERKOOPADRESSEN ENFB-WINKEL 

Den Haag-zuid I Hertenrade 111 I tel. 664420 
Den Haag-noord I Hendrinaland 78 I 834069 
Den Haag-west I Beeklaan 456B I tel. 450537 
Den Haag-centrum I Soendastraat 27 A I te 1. 653538 
Den Haag-centrum I Wereldwinkel I Eland$traat 192 
Voorburg I Paradijsstraat 84 I 985061 
Zoetermeer I Waaienberg 60 I 079-210208 


