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VOOR E.N.:W.B. -·LEDEN 

EN ANDERE GEÏNTERESSEERBEN 

cliscussieavoacl 
MlDDINSTAlT 

BINNINSTAD. 
VIRKIIR' 

Dit evenement za l p laatsvinden op dinsdag 29 mei 1979 , ~ 

THEATER PEPIJN , NIEUWE SCHOOLSTRP~T 2 1-23, DEN HAAG, 

aanvang 20 . 00 uur , toegang gratis. 

De problemat i ek van het woon-winkelverkeer is door de E .N . F.B. 
gekozen als thema voor een aantal aktiviteiten die de bond dit 
jaar op landelijk gebi ed heeft ontplooid en nog gaat ontplooien. 
In dit verband is medio april een boek j e verschenen onder de 
titel "Boodschappen doen " (zie achterpagina ) . Door de afdeling 
Den Haag is een b r ochure samengesteld, die een aanvul l ing is op 
dit boekje. Deze brmchure is als bijlage bij deze Fietsbe l mee
gestuurd. 
De diskussie- avond van 29 mei a.s . is van belang omdat de Haagse 
gemeenteraad binnenkor t een aantal besli ssingen op het gebied 
van de verkeersafwikkeling en de bereikbaarhei d van de binnen
stad ~et gaan nemen. I n het forum zullen zitting nemen : 
- mevrouw H •. Schaepman namens de Vereniging Vriende n van Den Haag; 
- mr. J.W. van. Oosten namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

van 's- Gravenhage ; 
- Jan Willem van de Velde namens de bewoners van de Haagse binnenstad ; 
- Rob van Putten namens de afdeling Den Hàag van de E.N.F.B. 
Het forum wordt voorgeze ten door de heer Chr. J . Buijtendijk, 
voorzitter van het Gewest ' s-Gravenháge • 

. PROGRAMMA 
- inleiding van elk der for umleden 

- p a u z e 

- diskussi e tus s en f orum en publiek aan de ha:nd van door de 
. forumleden ge formuleerde s tell ingen 

- afsl uiting door de voorzitt e r 
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wordt. riBTSIR! 

VERKLARING VAN HET E.N.W.B. -BESTUUR 
In het proces dat de ANWB heeft aangespannen tegen de E.N.W.B. heeft de 

rechter vandaag, 18 april 1979, de ANWB in het gelijk gesteld en de 

E.N.W.B. verplicht zijn naam bïnnen drie maanden te wijzigen. 

Het bestuur van de E.N.W.B. heeft ingevolge uitspraken van de ledenraad 

besloten niet in hoger beroep te gaan. Overweging daarbij is dat tijd en 

energie, gestoken in dergelijke zaken, onttrokken moeten worden aan het 

werk dat voor de E.N.W.B. belangrijk is: de belangenbehartiging van de 

dagelijkse fietser. 

Met ingang van heden wordt de naam gewijzigd in: 

ECHTE NEDERLANDSE FIETSERSBOND E.N.F.B. 

Het bestuur van de E.N.F.B. hoopt op korte termijn tot een gesprek met de 

ANWB te komen. Op d ie wijze hoopt het bestuur een basis te kunnen leggen 

voor een plezierige samenwerking tussen de twee bonden op die terreinen 

waar het werk van d e beide bonden elkaar raakt . 

Het kan voorkomen dat u in de 
kolommen van deze fietsbel 
de letterkombinatie E.N.W.B. 
tegenkomt. Dat komt voor in 
stukken die al v66r het 
vonnis waren getypt. 
Uw typist, liever lui dan · moe, 
had er geen zin in al die 
W's in een F te veranderen. 
En bovendien ... het mag nog 
tot 18 juli 1979! 

. AGINDA 
mei t/m augustus 

· Dinsdag 29 mei 1979: 
DISKUSSIE-AVOND "Middenstand/binnenstad/ 
verkeer'' (zie bladzijde 3) . 

Zaterdag 9 juni 1979: 
MILIEU-INFOMARKT, de hele dag op het 
Binnenhof. E.N.F.B.-kraarn aanwezig! 

Woensdag 14 juni 1979: 
KERNGROEPVERGADERING 

Woensdag 11 juli 1979: 
KERNGROEPVERGADERING , 

Woensdag 8 augustus 1979: 
KERNGROEPVERGADERING 

Woensdag 15 augustus 1979: 
UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ 
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IS DE ENFB VOOR AFBRAAK 
FIETSROUTE ? 
Dat leek er verdacht veel op, als je sommige Haagse 
dagbladen mocht geloven. Bij de haast die de ver
slaggevers hadden om hun berichten op tijd af te 
leveren, bleek het officiële ENFB-persbericht danig 
in de verdrukking te -zijn geraakt. Reden om dit 
volledig in de Fietsbel op te nemen. 

D~winkeliers in de Prim Hendrik
stra a t l ijn vandaag in akti e gekomen 
tege n h~t onderdeel van de demon
stratie-fietsroute dat door hun stra at 
loopt . Ze vinden dat het moet ver
dwijnen omdat hun omzetten vermin
de ren en de straat ongezelliger is 
g eworden. De ENWB is vi n mening 
dat de desbet reffende straat een on
logisc h onderdeel vormt van de 
f iets route , dat niet aans Iu it op de 
andere delen. Bovendien i ~ het een 
hu n ~ t ul·qL· \d ll t.:llh ~..· l t: ' H ... 'IIt a l l t.: tl 

meters e ~ dan nog slechts in één 
richting . Fietsers maken er dan ook · 
relatief weinig gebruik van . Het 
princ ipe van o v er a I e e n v r ije 
b aa n voor fiet s er s bhier 
wel wat te star doorgevoerd. (te 
sta r doorvoe ren va n een du ur con
cept) . 

De ENWB heeft al eerder Lijn 'stand
punt met b etre kking tot het fiet s 
routeproj ekt kPnbaar gemaakt: e e n 
duur projekt dat moet aa ntonen dat 
Rijk en geme ent e ve el voc'r de 
fiets doe n , ma a r dat t a ll o'l e knel
punten voor fi e tsers elders in de stad 
ongemoeid laat liggen. o,·erige ns 
wordt een groot deel va n de kosten 

veroorzaakt door allerlei werken die 
met fiets voorzieningen niets te 
maken hebben, zoals bloembakken, 
overige puhlieke werken, sierbestra
ting , en dergelijke. 

Dat de winkeliers in de Prins Hen
drikstraat problemen kennen, is 
duidelijk. Dat 'de.ze problemen uit
sluitend zouden worden veroorzaakt 
door de fietsroute lijkt on~ echter een 
sterke bewering. Van veel grotere 
invloed op de omzetten van de win
keliers is de vestiging van de Konmar 
- een grootschalige kruidenier - in 

' de buurt, dü! met zijn uitgebreide 
parkeergelegenheid veel klanten 
heeft weggetrokken. 

Het nadeel van de aanpak die ge
volgd is met het demonstratie
fietsrouteprojekt is dat in de ene 
Haagse winkelstraat (met veel voor
zieningen) meer beperkingen worden 
opgele~d aan het autoverkeer dan in 
a ll~o . 1 : .t 1 ,· Tl ',', I • ' ... • ' \ ' ' ' ·· i L' 1" 1" 1 ' ' 

. . . lit heeft a 1.- logisch gevoh~ dat 
ee ll aantal automobilbten-klant.:ll 
.. a n de fietHoute" raa t naar een 
.tndere winkel., trct. tt ~d.H , ofwel een 
verschuiving V ..In t'lllletten ' ussen 
·.vinkelgebie.den. · !VI<et (l,, ,e ,,.. ktarisch. · 

aanpak wordt niet bevorderd wat 
zowel de gemeente Den Haag als de 
ENWB voorstaan: een hoger fiets
gebruik en het terugdringen van de 
auto (autoverkeer). 
De ENWB pleit voor een verkeersbe
leid dat kne \punten in de door 
fietsers gebruikte verbindingen weg
neemt, zodat ove ral in de stad 
veilige en aantrekhe li jke fiet s routes 
ontstaan, zonder dat deze 4 miljoen 
per km kosten. Op lange termijn moet 
dit Ieideli to! """ ve r-, cilutvin!l, \.< IJ il .;t 
gebruik (en bezit) van de auto naar de 
fiets (en het openbaa r vervoer). · Van 
een dergeli,ik beleid mogen echter ~ 
nooit kleine middemtanders in kwets -
'>are gebieden de du pe worden. 
:)aarom tal het beleid in verschillende 
s inkeistraten gericht moeten zijn op 
het veilig en aant rekkelijk maken 
,·an de winkelomgeving voor alle ver
... eersdeelnemers : snelheiddirnieten 
. cJor het autoverkeer en het geleide
i.ik teru_gdringen va n het aantal 

parkeerplaatsen in alle winkelstraten 
tegelijk (sta di erf). · 

Voor een nadere oriëntatie in de 
ENWB-visie op de gehele problematiek 
rond middenstand en verkeer kan ver
.vezen worden naa r de brochure 
' ' ood , chappen d oen, die over 
: wee weken zal uit komen. 

Gezien het belang van de algehele 
probiemat ie [, met bet rekking tot het 
woon-winkel verkeer e n de rol van de 
middenstand hierin, organiseert de 
ENWB een landelii ke manifestati e over 
dit onderwerp op ~ate rda g 12 mei 1979 , 
!1e Flint , Amersfoort. O o k in De n Haag 
~ . tat de ENWB in op deze m.J.terie, en 
-reciaal op de Haagse omstandighede n . 
·e weten op d ~ns dagavond 29 mei 1979 , 
''.: Piintheater. O ver heide bi je enkomste n 
: • .<! de· pers binne nkort nader wo rden 
~ e 'nlormeerd. 

ENWH- ilde li'2,& Den Haag 

Uitverkoop 
Wie hee ft er informatie en tips voor 
een f i etsvakanti e naar Polen, met 
name voor het vervoer van de fietsen? 
Diny Toet, Parallelweg 130, 882214 

Opge let! Alles moet weg! 
We hebben t o t 18 juli 1979 d e 
tijd om mat e riaal met de naam 
E.N.W.B. (wAet je nog wel?) 
erop te ver kopen. De voor
raden bij d e verkoopadress e n 
z ijn aangevuld en bovend ien 
i s e r op 9 juni a.s. wee r een 
E.N.F.B.-kraam aanwezig op de 
jaarlijkse mi l ieu-infomarkt. 
Haast j e dus , want binne n 
niet al t e lange tij d z ullen 
uitve rkochte art ike l e n op de 
zwarte markt doo r onbe t r ouw
ba r e 1 i e den me t woe k erw ins ten 
wo rde n verko~ht ! De laats te 
kan s d u s . .' . 
De nog ve r kr ijgbare a rt i ke l en ' 
staan ve rme l d op de ach ter
p agina. 
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Wie fietst er mee naar de kei·nenergie
demonstratie in Doel (België) op zat. 
2 juni ? We vertrekken op 1 juni, laat 
in de middag en overnachten op e en 
kamping. Inlichtingen: Ed, tel 46 3253 

SIMPLISTIESE TRIMOEFENING. 

Pa~ uw fiets. 
Haal de kettingkast eraf. 

Trek een lange broek aan . 
Fiets nu tien kilometer waarbij u 

de stand van het rechterbeen dusdanig 
regelt dat de wind . ook als die er niet 
staat. uw broekspiJP 'naar buiten', dus 
buiten bereik van de grijpgrage ketting 

doet waaien. 



In vijf jaar werden 52 E.N.F.B.-leden 
bestolen van 56 fietsen! 

Uitslag B.N.r.B.-ènquête 
Gedurende de afge l open maanden heeft een aantal kerngroepleden 
een enquête gehouden onder Haagse E.N.F.B.-leden. Het doel was 
onder meer te weten te komen hoe de leden het afdelingsblad en 
meer algemeen de afdelingsaktiviteiten beoordelen. In totaal 
werden 55 leden bezocht. Dit is ongeveer 6% van het Haagse 
ledenbestand, wat minder dan oorspronkelijk de bedoeling was. 
Een belangrijk deel van de uitkomsten is hieronder - beknopt 
weergegeven. 

ALGEMEEN 

De Haagse E.N.F.B.'er is gemiddeld 
ruim twee jaar lid en van de helft is 
de afgelopen vijf jaar de fiets ge
stolen. 

Ongeveer eenderde van de geënquê
teerde leden is lid geworden van de 
E.N.F.B. omda:t men (enthousi.ast) 
fietser is. Tweederde van dé leden be
nadrukt daarnaast (of vooral) het 
maatschappelijk belang van de fiets 
als motivatie voor hun lidmaatschap. 

DE FIETSBEL 

Vier van de vijf leden lezen de 
Fietsbel. 

Van deze Fietsbel-lezers zegt meer 
dan 40% alles te lezen, ruim 30% leest 
de Fietsbel als een krant, en ongeveer 
20 %. leest vooral het verenigingsnieuws. 

Van de niet-lezers zegt de helft 
geen tijd te hebben piervoor, 20% is 
niet geïnteresseerd en 30% heeft het 
blad nog nooit ontvangen. 

Driekwart van de leden vindt dat de 
Fietsbel er qu~ uiterlijk goed uitziet. 
De ·rest heeft wel kritiek, maar er 
zijn geen speciale punten die eruit 
springen. 

Bijna 70% vindt niet dat er iets aan 
de inhoud van de Fietsbel ontbreekt. 
De rest meent dat er voor advertenties, 
ingezonden brieven (van leden!) en een 
goede lay-out gezorgd moet worden. 

AFDELINGSAKTIVITEITEN 

\ Van de geënquêteerde leden v i ndt 55% 
de aktiviteiten van de afdel i ng De n 
Haag goed, 15% redelijk of matig, en 
30% weet het niet! 

De suggesties voor aktivitei t en lopen 
sterk uiteen, maar de volgende punten 
kunnen worden genoemd: 
- knelpunten op wi jkniveau a anpakken 

- meer akties voeren 
- fietstochten (demonstratief en 

rekreatief ) organiseren 
- bevorderen van meer en betere stal

lingen 
- vooral gemeentepolitiek aanpakken 

AKTIEF WORDEN IN DE E.N.F.B . 

Tweederde van de leden noemt tijd
gebrek als reden om niet aktief te 
worden in de Haagse afdeling van de 
E.N.F.B. Men denkt hiermee gemiddeld 
vijf uren per week kwijt te zijn. 
Van de overigen heeft 10% een heke l 
aan vergaderen en 15% zegt: dat is 
niks voor mij. 

Bijna 80% van de benaderde E.N. F.B .
leden wil wel meewerken aan de 
oplossing van knelpunten in de eigen 
wijk. Ongeveer de helft heeft wel 
eens kontakt met het wijkgebeuren 
(buurtkomitee, wijkvereniging) . 

Het lijkt erop dat de Haagse le~en 
over het algemeen redelijk positief 
oordelen over de Fietsbel, zowel q u a 
uiterlijk als wat betreft de inhoud. 

• • 
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Door advertenties en ingezonden 
brieven op te nemen zal b ijna ieder
een tevreden gesteld zij n. Verder 
zeggen veel leden .dat z ij het blad 
helemaal of grotendeels lezen. Toch 
weet eenderde van de leden niet genoeg 
van de aktiviteiten van de afdeling om 
er over te kunnen oordelen. Wellicht 
geldt ook voor een deel van de mensen 
die een ander ant\voord geven dat zij 
eigenlijk niet voldoende op de hoogte 
zijn. Het i s jammer dat wij hierover 
tijdens de enquête nie t h ebben door
gevraagd . 

Wat i s nu de oorzaak van de relatief 
ger~ngen bekendheid met de aktivi
teiten van de afdeling? Wij denken dat 
er twee mogelijkheden zijn: 
1. de afdelingsaktiviteiten worden in 
de F ietsbel niet voldoende duidelijk 
beschreven; 
2. een deel van de leden is niet erg 
be~rokken bij het afdelingsgebeuren 
en l e est de artikelen hierover niet. 
Waarschi jnlijk spelen beide ~akteren 
een rol. Ook het geringe animo om 

Hugo-de 
Grootstraat 
• • In actie 
tegen stoep
park~erders 

Een aantal bewonen ·van de 
Hugo de Grootstraat beeft afee
topen zaterdag plantenbakken 
gemetseld op de rand van het 
trottoir. Niet alleen om de straat 
een wat fleuriger uiterlijk te ce
ven, maar vooral om automobi
listan te beletten hun voertuigen 
noclanger op de stoep' te parke
ren. 

De bewonerswerkgroep van 
de Hugo de Grootstraat 2.e1t de 
gemeente reeds herhaaldelijk 
attent te hebben gemaakt op de 
"onleefbare, ongezellige en 
vooral onveilige situatie in de 
straat". 

üktief te worden wijst op een r ela
tief beperkt e betrokkenheid bij de 
afdeling. Wij vinden dit erg jammer 
en zouden Lierin graag verandering 
willen brengen . Suggesties zij n van 
h arte welkom ! 

Wel blijkt u it de enquête dat er 
belangstelling is voor het oplossen 
van knelpunten op wijkniveau. 
Hieraan wil len bijna alle leden wel 
eens meedoen. De werkgroep k nelpunten 
is hiertoe momenteel bezig kontakten 
t e leggen met een wijkberaad. 

Ten slotte nog iets over de erva
ringen tijdens de enquête. Over het 
algemeen leken de leden het niet ver
velend te vinden om aan de enquête mee 
te doen. Integendeel, verschillende 
mensen vonden het leuk eens iemand van 
de afdeling te spreken. 

Ook de enquêteurs vonden het veelal 
leuk werk. ·Verder werden nog ver
schillende nuttige kontakten gelegd , 
waarvan bijvoorbeeld het affiche voor 
de diskussie-avond over middenstand, 
binnenstad en verkeer het resultaat is. 

"In de afgelopen maanden kon 
de brandweer tweemaal slechts 
met grote vertraging branden in 
de straat bereiken. Ondanks 
reeds in 1977 gemaakte afspra
ken over de realisering van een 
woonerf, heeft de gemeente nog 
steeds niets van zich laten horen. 
Daarom is een aantal bewoners 
nu maar zelf tot het nemen van 
maatregelen overgegaan". 

• Nieuwe plantenbakken in de Hugo de Grootstraat, mèt op de 
achtergrond een half op bet trottoir geparkeerde auto. 
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~NrB. BBErT~ULP NODIG 
De E.N.F.B.-afdeling Den Haag heeft man/vrouwkracht nodig 

om haar aktiviteiten te kunnen blijven uitvoeren en uit 

te breiden. Wie interesse heeft kan kontakt opnemen met 

Christiaan La Poutr~ (telefoon 461287) of Rob van Putten 

(telefoon 6~3365) of eens langskomen op een kerngroep-

vergadering (zie agenda, bladzijde 2). Hieronder een over

zicht van regelrnatig terugkerende aktiviteiten. 

WERI((ti~.OEP GEMEENTEPOLITIEK ., 
Ve~gadert 2 keer per maand en houdt zich. momenteel bezig met de organi
satie . v:an de diskus.sie-avond Middenstand, binnenstad, verkeer. Volgt 
de :verrichtingen 'fan de gemeente en onderhoudt ~et kontakt enriee. 

WERKGROEP KNELPUNTEN •. 

' Vergadert 1 keer per maand. Spoort knelpunten op en geeft deze - met 
mogelijke.oplossing - door aan de gemeente. Bereidt verder een 
projekt voor, waarbij in samenwerking met wijkoverleg Duinoord de 
knelpunten in die wijk worden verzameld en met oplossingen aan de 
gemeente worden aangeboden. Later kunnen andere wijken volgen. 

PUBLICITEIT 

Op dit moment een t e dun bezette aktiviteit. Versterking is dringend 
nodig. Taken zijn: de E.N.F.B.-presentatie op informatiemarkten, 
manifestaties, e.d . Verder het inkopen van verkoopmateriaal en het 
verspreiden ervan over de verkoopadressen. 
Ook voor wie erg weinig tijd heeft, is er hier een mogelijkheid om ons 
tè helpen, door af en toe een of twee uurtjes in de kraam te staan. 

DE FIETSBEL 

Het afdelingsblad De Fietsbel verschijnt eens per twee maanden. 
De inhoud bestaat grotendeels uit bijdragen van mensen uit de werk
groepen. Dat mag best veranderen. Verder is er typewerk (IBM) , 
lay-outwerk en rapen, vouwen & nieten • 

.............................................................. 

- 7 -



GEMEENTE POLITIEK. 
' 

Eenrichtit:tgsverkeer & Rechtsaf dOOl" rood 
In fietsbel 1979-1 hebben we al het ' een en ander verteld over de 
diskussienota verkeersvoorzieningen voor fie tsers en bromf ietsers , 
waarin oplossingen worden aangedragen voor een aanta l 
veelvuldig voorkomende knelpunten voor fietsers. Op 14 maart jl. 
heeft de raadskommissie voor openbare werken, verkeer en vervoer 
deze -diskussienota en de reaktie van de E.N.F.B. hierop besproken. 

Met betrekking tot het opheffen van 
eenrichtingsverkeer voor fietsers heeft 
de raadskommissie zich uitgesproken 
voor een snelle en zo uitgebreid 
mogelijke invoering hiervan in Den 
Haag. Ook winkelstraten zullen zo veel 
mogelijk in twee richtingen opengesteld 
moeten worden voor fietsers. 

Ten aanzien van rechtsaf door rood 
voor fietsers had de ambtelijke 
fietsstuurgroep (hierover leest u 
straks meer) geadviseerd om dit privi-
lege slechts aan (brom)fietsers te 
geven in zeer stringente omstandig
heden, ·namelijk daar waar fietspaden 
zijn. Op dit punt stelde de raads
kommissie zich vrijwel unaniem achter 
de -kritiek die de E.N.F.B. op dit punt 
had ingebracht. Dit. betekent dat ge
adviseerd werd om rechtsaf door rood 
alleen aan fietsers (en 'niet aan brom
fietsers) toe te staan; om als gemeente 
Den Haag het voortouw te nemen op dit 
punt en er bij het Rijk op aan te 
dringen om snel met een sluitend wet
telijk kader voor deze kwestie te 
komen; om nu ~l op die plaatsen waar 
het absoluut geen problemen geeft 
(bijvoorbeeld ·bij T-kruisingen) · 
rechtsaf door rood vóor fietsers toe 
te staan. 

Uitgewerkte voorstellen 

De diskussienota be~andelde ook nog, 
zij het sumier, de problematiek rond de 
inrichting van kruispunten. Over dit 
onderdeel van de nota bleek de raads
kommissie zeer on~evreden te zijn: men 
achtte het geheel veel te weinig onder
bouwd. De voorzitter van de fietsstuur
groep meldde echter dat er al veel meer 
studie verricht is en dat daar binnen
kort over wordt gerapporteerd. 
~ethouder Klomp heeft toegezegd dat 

zij de mening van de kommissie met 
betrekking tot de diskussienota binnen 
het kollege van B en W ter sprake zal 

," breng~n en dat zij te zijner tijd met 
nieuwe, uitgewerkte voorstellen zal 
komen. 

.· " ,.~, ALS HET AAf'l 

t/Q-.tit~ OE HOOFD--
~ /:.{~ : COM MISSA R.'l S 

~--..;1'i'iiii.'-~ ~ . LIGT~ GAAT 

RECHTSAF 
DooR RcvD 
Vcx::>R 
FIETSERS 
Noot.,
'DooR! 

In dezelfde kommissievergadering 
werd eeh voorstel behandeld van 
de fietsstuurgroep omtrent de 
tracering van een fietsroute 
tussen zuid-west-Den Haag en het 
Haagse centrum. Deze fietsroute 
zal een geheel ander karakter 
krijg'en dan het demonstratie
fietsrouteproj ekt, waarover de 
diskussie onlangs weer is los-

.gebrand (zie ook pagina 4). 

Lezing van het rapport over de nieuwe 
route leert dat de fietsstuurgroep 
dezelfde uitgangspunten voor de aanleg 
van fietsroutes hanteert als de 
E.N.F.B. Ook de raadskommissie toonde 
zich over het algemeen zeer ingenomen 
met over het voorstel van deze 
ambtelijke werkgroep. 

De voorgestelde tracering is als 
volgt: Gaarde, Steenwijklaan, Rijnvis 
Feithlaan, Betje Wolffstraat, Roemer 
Visscherstraat / Melis Stokelaan, Aagje 
Dekenlaan (+ Hengelolaan), Zuiderpark, 
Veluweplein, Schalkburgerstraat, Paul 
Krugerlaan, Delftselaan, Vaillantplein, 
Buitenom, Hoge Zand, Gedempte Burgwal, 
Gedempte Gracht, Spui~ Momenteel wordt 
advies gevraagd aan de betrokken 
bewonersgroeperingen: E.N.F.B.'ers uit 
die wijken, zorrug dat je er bij bent! 

• Rob van Putten 



DE FIETSSTUURGROEP 
" Sinds ruim een jaar werkt .een aantal mensen uit verschillende gemeentelijke 

di ensten samen in de zogenàamde fietsstuurgroep, die · aanvankelijk was 
opgezet om de fietsroute zuid-west-Den Haag - centrum voor te bereiden. 
I nmiddels .heeft dez.e ambtelijke werkgroep al meer taken op zich genomen, 
zoais de inventari satie van knelpunten voor fietsers. 
De E.N . F.B. juicht het bestaan .van een koördinerende ambtelijke werkgroep 
voor het fietsbeleid toe, omdat nu eindelijk een begin kan worden gemaakt 
met een konsistent fietsbeleid en een goede· onderbouwing daarvan. Maar 
daarvoor zal de fietsstuurgroep wel een permanent karakter llkJeten krijgen 
met een duidelijk omschreven taakopdracht. 
OOk de raadskommissie voor openbare werken, verkeer en vervoer heeft zich 
uitgesproken voor een voortbestaan van de fietsstuurgroep, zodat afgespr oken 
is dat binnenkort verder gepraat zal worden over, de taak van deze ambteli jke 
werkgroep. 

Onlangs is het ontwerp-bestem
mingsplan De Ruygenhoek gepubli
ceerd. De Ruygenhoek is het 
mee~t noordelijke deel van 
Scheveningen en omvat het duin
gebied ten noorden van de Van 
Alkemadelaan en de Zwolsestraat 
tot aan de grens met Wassenaar. 
Met dit plan wordt vastgelegd 
welke ruimte in dit gebied voor 
welk doel wordt bestemd. 

Toen de werkgroep knelp unten enige tijd 
geleden bezig was met de kruising Pomp
stat ion sweg/Van Alkemadelaan (een brief 
daarover is aan de raad gezonden), is 
meteen het bestemmingsp lan bekeken en 
van kommentaar voorzien . Als het plan 
ongewi jzigd ter visie wordt gelegd,. zal 
de werkgr oep een bezwaarschrift in
dienen dat ingaat op de volgende 
punten: 

1. Parkeerterrein Zwarte Pad 

Het Zwarte Pad is een parkeerbestem~ 
ming toegedacht. Bovendien wordt het 
verbreed waardoor er a an twee kanten 
kan worden geparkeerd. Hiermee wordt 
het onmogelijk gemaakt om een fiets
verbinding aan te leggen in het ver
lengde van het Zwarte Pad , aanslui tend 
op de bestaande fietspaden in de 
duinen. 

Overigens heeft de gemeen~eraad a l 
besloten tot verbreding, maar tot nu 
toe is daar niets van gekomen. 

2. Pompstationsweg 

en Harstenhoekweg 

De enige twee wegen die het gebied 
rijk is, staan 's- zomers v o l me t 
geparkeerde auto's . Een s i t u a tie di e 

bestemmingsplaJ 
DE_RUYGENHOEK 
blijkt autoplart 

erg hinderlijk is voor het rekreat i eve 
fiets-, wandel- en ruiterverkeer . 
De bestemming . fietspad zou voor deze 
wegen beter op zijn plaats z ijn. 

3. De zuidwestelijke grens 

De zuidwestelijke begrenzing val t 30 
tot 80 meter buiten het midden v an de 
Van Alkemadelaan en de Zwolsestraat . 
Zo blijft er dus een strook over waar 
geen bestemmingsplan ge l dt. Di t h oudt 
volgens de gemeente verband met he t 
voortduren van de onzek erheid over 
de doortrekking van de Landschei
dingsweg naar Scheveningen zolang de 
aanleg van rijksweg 14 door het Rijk 
van jaar tot jaar wordt uitgesteld. 
Met andere woorden: reservering voor 
e e n verbr eding van de Van Alkemadelaan. 
En i edere ui tbreiding van de verkeers
r uimte is i ets waartegen de E.N.F.B. 
ten stri~de trekt. 

• Christiaan La Poutré 
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de ENFB in de REGIO . 

ZoeteJ~meer-
Het gebruik van.de fiets onderzocht 
In mei 1978 heeft een aantal aktieve Zoetermeerse ENWB'ers bezoekers 
van de Niveaubeurs geënquêteerd. Zij wilden onder meer te weten 
komen of de Zoetermeerse/der wel een fiets heeft, of die gebruikt 
wordt en hoe frekwent, en hoe men de fietsvoorzieningen in Zoeter
meer waardeert. Alles in relatie tot het gebruik van andere vervoer
middelen. 
De uitkomsten van de.ze en andere vragen mondden uit in het rapport 
"het gebruik van de fiets in Zoetermeer"*), welk op 20 maart jl. aan 
de buitenwereld werd gepresenteerd in het Wessel Gansfortcollege. 

Deze presentatie werd ondersteund 
door een wel zeer breed (qua politieke 
kleur) samengesteld verkeersdeskundig 
forum. Hierin zaten de heren: 
Meyer (PPR, ex-wethouder verkeer) 
Knepper (SGP/GPV/RPF) 
Van Kokswijk (D'66) 
Mart Borsboom (ENWB-Zoetermeer) 
Van Minnen . (VVD) 
Utermark (CDA) 

Lingeman (PvdA) 
onder voorzitterschap van onze immer 
aktieve Rob van Putten. Hierbij bevond 
de vertegenwoordiger van de PvdA zich 
overigens ter rechterzijde van de 
tafel. 

De forumleden was verzocht 1 of 
meer stellingen te poneren, gebaseerd 
op de vraag: welke konsekwenties vindt 
u dat dit onderzoek zou moeten he~ben 
voor de bestaande en de toekomstige 
verkeersvoorzieningen in Zoetermeer? 
Zij waren unaniem vol lof over het 
rapport, doch ontkrachtten vervolgens 
bijna allen deze lof door op diverse 
mankementen te wijzen, zoals de be
perkte steekproef, niet representatief 
en dergelijke. Bij nalezing van het 
rapport bleken deze mankementen ook al 
grotendeels door de afdeling gesigna
leerd te zijn in het voorwoord . 

Derhalve_beperk ik mij tot de weer
gave van enkele van de meest interes
sante stellingen. 
- Meyer, ex-wethouder PPR: 
Hij gaf de meeste praktische visies 
weer (logisch, gezien zijn wethouder
schap). Hij pleitte voor een verkeers
en verveersbeleid, waarbij de om-
standigheden waaronder men fietst 
verbeterd worden en waarbij het fiet-

sen in het algemeen bevorderd wordt. 
Hij dacht hierbij aan een goed net van 
fietspaden + rekreatieve routes èn aan 
bevordering van het doorstromen van 
het fietsverkeer. Voor Zoetermeer zou 
dit konkreet inhouden: 
- in ieder bestemmingsplan fiets

routes vastleggen; 
- veiligheid/overzichtelijkheid van 

kruispunten verbeteren (Meerzicht
laan/Boerhaavelaan); 
oponthoud fietsers vermijden, bi j
voorbeeld door geen verkeerslichten 
of voorrangsregeling (H-struktuur); 

-zorgen voor goed wegdek fafwatering); 
(afwatering); 

- meer voorlichting over het gebruik 
van de fiets op scholen. 

BROMFIETS 

- Knepper, SGP/GPV/RPF 
had vooral de bromfiets gemist in het 
rapport. De ENWB mocht zich best wat 
meer gelegen laten liggen aan de brom-

• fiets. Zijn fraktie heeft aan B en w 
een onderzoek gevraagd naar de 
(on)veiligheid van de bromfiets. In 
zijn stelling pleitte hij voor meer 
veiligheid voor het langzaam verkeer, 
doch bracht het bij de oplossingen 
niet verder dan herprofilering van 

*) Het rapport Het gebruik van de 
fiets in Zoetermeer, samengesteld 
door Mart Borsboom, Winfried 
Willems en Louis Wilms, is te 
bestellen à !2,50 (exklMsief ver
zendkosten) bij de ENWB-afdeling 
Zoetermeer, Postbus 271, 
2700 AG Zoetermeer. 
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kruispunten, scheiding van verkeers
soorten, en dergelijk. 
- Van Kokswijk, D'66 
vroeg zich af of de gemiddelde ENWB' 
er synoniem was met de gemiddelde 
fietser (of omgekeerd?) . Hij wilde de 
herkenbaarheid van de fietspaden be
vorderen door ~r een (gele) streep 
door te halen, op het wegdek. Voor de 
alom slechte bewegwijzering had hij 
de volgende oplossing: de verhouding 
tussen het aantal wegwijzers voor 
fietsers en het aantal voor auto's 
zou evenredig moeten zijn aan de ver
houding tussen de hoeveelheid fiet
sers en de hoeveelheid auto's, dus 
dat wil zeggen: 3:5. Rob van Putten: 
"Wilt u daarmee zeggen dat er dan ook 
minder autowegwijzers moeten komen?" 
Maar nee, dat bedoelde hij niet ..• 

FREUDIAANSE START 

- Van Minnen, VVD 
maakte een freudiaanse start door op 
te merken dat ook hij waardering had 
voor dit ~NWB-rapport. Desalniettemin 
liet hij blijken het rapport goed ge
lezen te hebben. Afgaande op de wensen 
van de fietsers pleitte hij voor meer 
aandacht voor bestaande voorzieningen 
(veiligheid + staat van pet wegdek) 
dan voor nieuwe. Voor de auto lag dat 
wat hem betrof kennelijk anders: hij 
achtte verbreding van rijksweg 12 
niet nodig, hij wilde liever een 
tweede rijksweg! 
- Utermark, CDA 
bracht via de ludieke stelling dat is 
pas iets, veilig naar school op de 
fiets de school onder de aandacht als 
instituut, waardoor de verkeersveilig
heid bevorderd zou kunnen worden. 
Meer overkapping, dus een minder ver
roeste fiets. Politie keurt regelmatig 
de fietsen, dus , grotere veilig-
heid in het verkeer. Alsof daar , 
de problemen liggen. Verder vond 
hij dat we moesten oppassen dat 
we een kategorie weggebru ikers 
(de fietsers) niet eenzijd ig bevoor
delen, daar dit benadeling zou be
tekenen van de overige kategorieën 
(vooral de automobilisten?) 
- Lingeman, PvdA 
legde in navolging van Meyer de 
vinger op de zere plekken van het 
Zoetermeerse verkeersgebeuren , zoals 
abominabele stallingsmogelijkheden 
bij stations en bushaltes. Df..:!Ze 

praktische p roblemen zijn overigens 
niet op te lossen me t zij n stelling 
dat de gemeente meer bij het Rijk 

zou moeten aandringen op het be
vorderen van een meer selektief 
autogebruik. 
- Mart Borsboom, ENWB-Zoetermeer 
entte zijn stellingen op de praktijk 
van het rapport: 1) de gemeente 
besteedt onevenredig veel aandacht 
aan het scheppen van voorzieningen 
voor het autoverkeer, terwijl Zoe
termeerders zich binne~ de gemeente 
in hoofdzaak te voet en op de fiets 
verplaatsen; 2) het teveel aan ruimte 
dat voor de auto wordt gereserveerd, 
roept extra groei van het autoverkeer 
in Zoetermeer op. Dit gaat ten koste 
van de mogelijkheden voor het lang
zaam verkeer, resulterend in bij 
voorbeeld de lage prioriteit die 
wordt toegekend aan de uitvoering van 
het "Brom- en fietspadenplan 1977". 
Reden temeer voor Mart Barsboom o m op 
te merken: voorrang voor de fiets en 
drukknopjes voor de automobilisten! 

MOEILIJK 

Na de pauze wreekte zich het t eveel 
aan stellingen. Een stelling per 
forumlid was overzicht eli jker ge
weest. Het bleek nu erg moeilijk o m 
tot een zinnige diskussi e te komen. 
Aardig was dat een der forumleden 
op een gegeven moment de fiets als 
onderwerp kwijt was. Gelukkig kon hij 
door Rob van Putten worden bijgepraat 
vver de ENWB-doelstellingen, in de 
zin va n relaties van de fiets naar de 
rest van het verveerssysteem èn de 
problematiek rond openbaar vervoer 
e n autogebruik. 

- 11 -
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Ter afsluiting deed Rop de afdeling 
(en de gemeente) de suggestie om bij 
de herinrichting van kruispunten 
gebruik te maken van de ervaringen van 
Den Haag dienaangaande. 

daarmee de geinigste statistiek van 
de avond opleverend. Met het rapport . 
in de hand kun je je afvragen: waren 
er zo weinig ENWB'ers in de zaal of 
kwamen zij per auto uit de buiten
wijken? Of van buiten Zoetermeer? 
Benieuwd hoeveel aanmeldingen er die 
avond waren. 

Mart Borsboom zorgde voor de echte 
uitsmijter: ,in de pauze was de hoe
veelheid vervoermiddelen der aanwezi
gen (36 personen) geteld. Deze infor
matie was verwerkt in het volgende 
overzicht: N.B. 

• Wim DarrrnePa 

- 60% bleek op de fiets 
- 35% per auto en 

5% lopend of meerijdend, 

Vool'bul'g , 

In de VogelVrije Fietser van juni 
a.s. meer aandacht voor de inhoud van 
het rapport. 

_D_e HITPARADE van de Voorburgse.knelpunten. 

Van de 83 E.N.F.B.-leden die Voorburg begin april telde, zijn er 
79 bezocht en geënquêteerd. Kort samengevat geeft de enquête de 
volgende resultaten: 

. LEEFTIJD: 
15-25 jaar 25% 25% 
25-35 jaar 40% 40% 
35-50 jaar 10% 10% 
50-75 jaar 15% 15% 

HOELANG LID: 
0- 1 jaar 10% 
1- 2 jaar 35% 
2- 3 jaar 30% 
3- 4 jaar 25% 

WAAROM LID: 
overtuigd fietse~ 90% 
belangengroep 80% 
rekreatief fietser 5% 

VOGELVRIJE FIETSER 
, geheel 
deels 

· niet 

FIETSBEL GELEZEN: 
geheel r. 
deels 
niet 

GELEZEN: 
50% 
35% 

5% 

40% 
40% 
10% 

BETROKKENHEID TOT DEN HAAG: 
groot 45% 
matig 25% 
niet 25% 

MEEWERKEN AAN WERKGROEP VOORBURG: 
ja 15% 
scms 
nee 

25% 
55% 

De TOP-TIEN van de meest knellende of meest 
overtreden situaties: 

1 De drukknoppen voor fietsers bij de 
verkeerslichte~ op de Mgr. Van Steelaan/ 
Prins Bernhardlaan 30x 

2 Het niet toestaan van rechtsaf door rood 
25x 

3 De huidige situatie in de Herenstraat 
(bestemmingsverkeer en de smalle fiets-

4 

5 

6 

strook) 24x 

De kruispunten Utrechtsebaan/Prins Barn
hardlaan/Laan van Nieuw Oosteinde/Park
weg/Zwartelaan (veel en lang wachten) 

24x 

De eenrichtingsstraten 21x 

Parkweg tussen Rozenboomlaan en Zwarte
laan (suggestiestroken en moeilijk over
steken) 18x 

7 .Het kruispunt Koningin Julianalaan/Prins 
Bernhardlaan/Rozenboomlaan "(lang en on-
nodig wachten) 10x 

8 Het sluipverkeer op het Oosteinde, Rode
laan, Schellinglaan, Spinozalaan, OVer-
burgkade Sx 

9 Prinses Mariannelaan tussen Geestbrug en 
Binckhorstlaan (erg smal) 6x 

10 Het ontbreken van een fietspad langs de 
Westvlietweg 5x 
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Werkgroep VOORBURG 
van start 

Woensdag 25 april heeft de eerste bij
eenkomst van de E.N.F.B.-werkgroep 
Voorbur9 plaatsgevonden. 
Van de 13 leden die gaan meehelpen om 

• ook in Voorburg de fietsproblemen uit 
de weg te ruimen, waren er 9 aanwezig. 
Aan de hand van de enquête, en o0k 
vanwege de aktualiteit, is het volgende 
aktieprogramma opgesteld: 
1. In welke eenrichtingsstraten kunnen 

fietsers in twee richtingen rijdell? 
2. Bij welke verkeerslichten kunnen 

f i etsers rechtsaf door rood? 
3. De onhoudbare situati e in de Heren

straat verbeteren. 

ad 1 en 2: in de raadskommissie van 
verkeer en vervoer van 6 maart is door 
alle kommissieleden aangedrongen op 
onderzoek naar de mogel i jkheden om 
fietsers vrij te stellen van de gel
dende wettelijke voorschriften. 

Door middel van een grondig onderzoek 
in alle eenrichtingsstraten en op de 
kruispunten met verkeerslichten kunnen 
we de raadsleden hierbij behulpzaam 
zijn. 

ad 3: enkele bewoners in Oud-Voorburg 
hebben in een brief aan de gemeenteraad 
om aandacht gevraagd voor de gevaar
lijke en hinderlijke situatie in de 
Herenstraat. Als gevolg van het 
bestemmingsverkeer en de vele 
geparkeerde auto's is er geen sprake 
van een voetgangersgebied. 
Door middel van een brief aan de 
gemeenteraad zullen we deze buurt
bewoners in hun aktie ondersteunen . 

Verder is besloten om bij toerbeurt de 
raadskommissie van verkeer en vervoer 
te gaan volgen. Ook gaan we na of er 
kontakten gelegd kunnen worden met d e 
verschillende Voorburgse wi jkverenigin
gen. 

De volgende vergadering van de 
E.N.F.B.-werkgroep Voorburg vindt 
plaats op woensdag 30 mei om 
20.00 uur, Mgr. Van Steelaan 264. 

• Jacques Walte r s 

LEDENRAAD · :i; 
' . 

DE NIEUWE NAAM . & DE PLAATS v.d. BROMMER 
Elke twe e maanden wordt er een 
ledenraad gehouden. Naar de 
ledenraad g aan afgevaardigden 
van alle afdelingen . Den Haag 
heeft drie afgevaardigden met 
stemrecht. Hun namen staan 
steeds in de Fietsbel vermeld. 
Belangstellenden (z i j hebben 
geen sternrecht in het E.N.F.B.
parlernent) zijn altijd we l kom, 
al was het alleen maar om het 
ledenraadsvergadervak te leren. 

In een speciaal mededelingenbl ad - de 
ketting - voor de wat aktievere l eden 
(daar horen dus ook de l eden raads -
afgevaardigden bij) dat elke maand 
verschijnt, worden de l edenraadsver
gaderingen volledig verslagen . Omd a t . 
ik me kan v oorst ellen dat nog e e n 
fietsblaadje naast de Fie t s bel en de 
VogelVrije Fietser veler! wat te 

gortig zal worden, wil ik na elke 
ledenraadsvergadering enkele door mi j 
belangrijk geachte punten in de 
Fietsbel bespreken. Wie daardoor t rek 
krijgt in het hele verslag kan dit van 
m1J ter inzage krijgen. Zonodig kom ik 
het verslag wel brengen en halen. Dan 
zie ik nog eens iemand anders dan d e 
kerngroepbezoeker's en de ledenraads
afgevaardigden. 
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De laatste ledenraadsvergadering werd 
gehouden op 17 maart 1979. De voor
naamste agendapunten waren: 
- STAND VAN ZAKEN E.N.W.B . /ANWB-PROCES 

(inmiddels is d,e uitslag bekend: we 
heten voortaan E.N.F.B., als ten 
minste de A ook · daar geen stokje 
voor steekt; dat het recht zege
vierel). 

- EEN NIEUWE NAAM 
daarover straks meer. 

- HET FUNKTIONEREN VAN DE LEDENRAAD 
en de vergaderingen die dit jaar nog 
zullen worden gehouden: op de zater
dagen 19 mei, 18 augustus, 20 okto
ber, 15 december. 

- OVERLEG NS/E.N.F.B. 
- MANIFESTATIE 12 MEI (zie Fietsbel 

en VogelVrije Fietser). 
- DE NIEUWE RAI/ BOVAG-KAMPAGNE: het 

voorstel werd aangenomen dat 
"Wi]s op Weg", een koepelorganisatie 
voor fiets- en openbaar vervoer
belangen, zal worden gevraagd een 
tegenaktie te houden. 

- STANDPUNT VAN DE E.N.F.B. TEN AAN
ZIEN VAN DE PLAATS VAN DE BROMMER IN 
HET VERKEER (zie verderop). 

- KLACHTEN OVER DE LEDENADMINISTRATIE: 
dit wordt nu echt beter, aldus 
bureaumedewerker Jos Vernooij. 

DE NIEUWE NAAM 

Het bestuur beP,leitte krachtig dat de 
ledenraad het bestuur nu zou machtigen 
direkt na het proces een nieuwe naam 
te lanceren en we weten nu dat het 
niet voor niets was. In de raad van 
januari was al min of meer besloten 
tot de naam E.N.F.B. 
In de l aatste ledenraad diende Den 
Haag het voorstel in om als nieuwe 
naam FIETSERSBOND te gaan voeren ~ Er 
bestond immers een kans dat E.N.F.B. 
ook zou worden aangevochten. 
Dit voorstel was door het landelijk 
bestuur niet naar andere afdelingen 
gestuurd. Evenmin was de suggestie 
voorgelegd om na te denken over de 
betekenis van de E in E.N.F.B. Moest 
dat weer zijn Eerste Enige Echte of 
alleen Eerste, alleen Enige of alleen 
Echte? Toch werd .ten slotte over al 
deze zaken gestemd. Van de i n de 
diskussie naar voren gek~men namen 
ENFB, ENRB, EN2B, FIETSERSBOND, 
VAKBOND VOOR FIETSERS, TWEEWIELERBOND 
werd ENFB met grote meerderhe i d ge
kozen. Tweede keus, voor als E.N.F.B. 
niet zou kunnen, werd de door Den Haag 
voorgestelde naam FIETSERSBOND . 

Een grote meerderheid was er voor één 
betekenis van E: deze staat voor ECHT 
(en niks meer) • 
Zoals ik al zei, er was weinig sprake 
geweest van ruggespraak. Nu de uit
spraak er eenmaal is, kan wel worden 
gezegd dat het bestuur er verstandig 
aan deed aan te dringen op een beslis
sing in deze ledenraad. Een speciale 
vergadering voor de nieuwe naam voor 
18 april (de dag van het vonnis) zag 
niemand zitten. Het sprak vanzelf, 
althans voor de afvaardiging van Den 
Haag en de meeste andere afdelingen, 
dat er een nieuwe naam gekozen moest 
zijn vóór 18 april. De ledenraad moest 
zijn nek uitsteken en de achterban zou 
achteraf moeilijk kunnen doen. 
En ziedaar: de afdeling Zeeland tekent 
protest aan tegen de gang van zaken. 
Zij vinden ECHT alleen echt niet fijn. 
Maar er is geen weg terug meer. 
Wat vindt de achterban van Den Haag? 

DE BROMMER-DISKUSSIE 

De ledenraad diskussieerde over de 
brommer in het verkeer vanuit de 
mening dat je er als E.N.F.B. een 
standpunt over kan en moet innemen. 
Er waren veel suggesties voor stand
punten zoals: 
1. Brommers en fietsers al dan niet 
fakultatief voor wat het gebruik van 
fietspaden door ltirommers betreft , 
scheiden. "De· gemeenten moeten dat 
maar in plaatselijke verordeningen 
regelen," zei een stem uit Rotterdam. 
"Nee," zei het bestuur, "dat .kan al
leen door het scheppen van een 
landelijk wettelijk kader worden 
geregeld. "Dat is juist," zei 
Den Haag, "maar hoe lang duurt dat 
nög; ' laat de gemeenten. maar vast 
beginnen en van daaruit de landelijke 
wetgever onder druk zetten . " 
2. De huidige situatie handhaven, 
maar wel . toezien op de naleving van de 
snelheidsregels, beter althans dan 
vandaag de dag gebeurt. "Niet haal
baar" vonden de meesten. 
3.Scheiding aanbrengen tussen een 
lichte en een zware kategorie br011111er. 
De lichte zou met de f iets kunnen 
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worden gelijkgesteld, de zware zou 
tot licht motorvoertuig kunnen worden 
verklaard. 
4. "Weg met de brommer, vanwege de 
milieu-overl.ast vooral". Tegenover 
dit standpunt stelde zich iemand uit 
Amsterdam op, die zich zelfs keerde 
tegen min of meer genuanc.eerde 
beperkingen. Zag daarin een soort 
gueri lla tegen brommers. Gezegd werd 
dat vooral buiten de kernen van de 
stedelijke gebieden brommers een 
alternatief zouden zijn voor het open
baar vervoer. 
Eigenlijk kwam er op dit moment van de 
diskussie helemaal niet naar voren 
- kun je achteraf zeggen - hoe moei
lijk , ja, zelfs onmogelijk het is één 
kategorie verkeer geïsoleerd te be
handelen. Als het openbaar vervoer 
goed is, maakt het een alternatief 
gebruik van de brommer overbodig. 
Je kunt . zelfs een stapje verder gaan: 
ook veel autogebruik zou bij goed ge
organiseerd (frekwent/goedkoop/vol
doende kapaciteit) openbaar vervoer 
overbodig worden. Maar levend met het 
meestal slechte openbaar vervoer zou 
je als E.N.F.B. je toch een tikkeltje 
a-sociaal ' opstellen als je zou 
pleiten voor een verbod (als dat al 
zou kunnen) of zeer beperkende bepa
lingen voor de brommer. 

. ' 

een genuanceerde benadering is dus ge
boden. Een houding die tegemoet komt 
aan de volgende aspekten die onze 
E.N.F.B.-bemoeienis met de brommer 
rechtvaardigen: · 
1. bromme rs belasten het milieu. 
2. bromme rs zijn een gevaar, zeker op 
fietspade n, die juist veiligheid 
moeten bieden. Met name kinderen en 
oudere mense n ondervinden hinder van 
de brommer. 

Uit de diskussie kwam ten slotte het 
volgende naar voren: 

Uit de diskussie kwamen ten · slotte de 
volgende aanbevelingen naar voren: 
1. breng scheiding aan tussen lichte 

en zware brommers (bijvoorbeeld 
door normering via cylinderinhoud) 

2. minimum leeftijdsgrens voor lichte 
brommers 16 jaar (zoals nu voor 
alle brommers) . 

3. Maximum snelheid voor lichte brom
mers bijvoorbeeld 25 km/ uur 

4. Lichte brommers worden i ri het ' 
verkeer als fie t sen behandel d 

5. Voor zware br ommers een l eeftijds-
( grens van bijvoorbeel d 18 jaar 

6. Zware ·bromm(:!rs rtrJgen niet zonder 
. 'áèn ' o:Fam~êr rifvaardigheidsbewijs 

.. · I:ro~c'len ~~r.~.den ; . . 
7. · ZodanigèJ ·Isnèlheidsmaximering dat 

zware brommers niet op autowegen 
kunnen worden toegelaten 

B. Zware brommers worden in lokaal 
verkeer èn Öp gemengde interlokale 
wegen gelijkgesteld met auto's. 

T~jdens de diskussie bleek dat een 
adviesraad van de regering al studeert 
op een dergelijke oplossing. De kom
missie zou z,ich coor.al richten naar 
r 'egèlingen die gelden in Engeland en 
Duitsland. 'Als de E.N.F.B. pressie 
uitoefent, wordt voorkomen dat de 
raad al te lang oefent. 
Hoe kan die pressie worden uitge
oefend? Ook. daarvoor werden aan
bevelingen gedaan: 
- Pressie op de gemeenten om voorlopig 
maar eens te .kiezen voor aanbe veling 1 
(verplichte öf fakultatieve scheiding 
van brommers en fietsen op fietspaden) • 
- Pressie op de landelijke overheid, 
d.w.z. de wetgeven~e organen, om een 
wettelijke regeling in het leven te 
roepen konferm de E.N.F.B.-aanbeve
lingen. Oit kan door druk, door het 
landelij.k b~stu1.,1r uit .. te oefenen op de 
landPlijke OVerheid enerzijds, en ~nor 
druk door de plaatselijke afdelingtil 
uit te oefenen op de plaatselijke 
overheden, opdat deze de landelijke 
overheid om een wettelijk kader gaan 
vragen ter vervanging van de voor
lopig in te stellen maatregelen 
anderzijds. 

. ~ . . 1 

• Wijnand Klaver 

- . 

kom op 
dinsda:t, 29-5 

naar de EtiFB-
a ·l/ond tn.. 

PefJJ:rz .. 
Zte .'blz. 
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Dl LA.ATSTI KUS 
om ENWB stickers, T-shirts, posters en brochures te bemachtigen! 

op 19 mei staat de E.N.F.B.•kraam ergens in de binnenstad; 

op 29 mei zijn we vanaf 20 uur in Theater PePijn (zie blz. 3) ; 

op 9 juni staat de E.N.F.B.-kraam de hele dag op het Binnenhof; 

en tot 18 juli kunt u nog op de verkoopadressen terecht! 

ENWB-T-SHIRT NU: van 10,- voor ••••••••••••••••••••••••••••••• •• f 7 ,50 

ENWB-JUTEN TAS ................••..•........................ .... . . ui tverk.ocht 

KNELPUNTENONDERZOEK DEN HAAG . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1 , 5 0 

ENWB-STICKER .......•..•.•....•••..... " ........................... f 0, 15 

AFFICHE RUIMTEGEBRU!K De laatste exemplaren voor ••• •• •••••••••• f 3,--

FIETSERS UITGEZONDJ!:RD ENWB-brochure •••••••••••••••••••••••••••• f 2, 50 

BOODSCHAPPEN DOEN ENJfB-brochure over middenstand en verkeer. • • • • f 2, 50 

ENWB-AtJ4lOIIt'WARTET • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . • • • . • . • f 4 I--

Na 18 juli 1979 mogen er geen artikelen meer wor den 

verkocht met de .aanduiding ENWB er op. 

_ADRESSEN 

ADRESWIJZIGINGEN en 
BESTELLINGEN PER POST 
kunnen uitsluitend worden doorgegeven aàn het 
landelijk buro van de ENWB, POitbus 2000, Ame•foort . 
telefoon 033-25150, giro 30255 

AFDELING DEN HAAG 
Postbus 11638 I 2502 AP Den Haag I giro 3586696 
AFDELING ZOETERMEER 
Postbus 271 I 2700 AG Zoetermeer I tel. 210208 
WERKGROEP VOORBURG 
Jacques Wolters I Mgr. VanSteelaan 2~ 
KONT A KT PERSOON RIJS WIJK 
Wim Dammers I M. Campslaan 34:1 I 933971 

AF DEL INCSBESTUU R AF DELING DEN HAAG 

VOORZITTER 
Rob van Putten I Ieplaan 98 I Den Haag I 603365 
SEKRETARIS 
Christiaan La Poutré I De Perponcherstraat 78 I Den Haag 
PENNINGMEES TER I PUBL IC I TElT 
Wijnand B. Klaver I Beeklaan 76 I Den Haag I 646090 
GEMEENTEPOLITIEK 
Rob Snoeij I Isabellaland 383 I Den Haag I 856366 
KNELPUNTEN 
Michel van Loon I Van Reesstra11.t 81 I Den Haag I 832125 
REDAKTIE FIETSBEL 
Joep van Hoof I Balistraat 12 I Den Haag I 60.2884 

AFVAA ROlGING LEDENRAA D 

Wijnand Klaver I Steenvoordelaan 278 I Rijswijk I 945951 
Joep van Hoof I Balistraat 12 I Den Haag I 602884 
Christiaan La Poutré I De Perponcherstraat 78 I Den Haag 

LANDEI.IJK BESTUURSLID 

Rob van Putten I leplaan 98 I Den Haag I 603365 
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