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STEEDS ONGELOOFWAARDIGER 

Gemeeatebeg.-otiag 
Met de gebruikelijke lege bewoordingen worden in de toe
lichting op de gemeentebegroting voor 1980 van de sektor 
openbare werken, verkeer en vervoer de echte problemen die 
zich in het kader van het verkeersbeleid voordoen, weer 
eens zorgvuldig bedekt. Voor degenen die het gemeentelijk 
beleid op dit punt van nabij volgen, moet het teleur
stellend zijn dat er in de nieuwe begroting vrijwel niets 
nieuws bekend wordt gemaakt. Zonder dat er een vonkje 
inspiratie te ontdekken valt in de magere toelichting, 
trachten burgemeester en wethouders een steeds ongeloof
waardiger beleid te verdedigen. De werkelijke problemen 
waar het gemeentebestuur voor staat, worden nauwelijks aan 
de orde gesteld: de stagnatie op het gebied van de plan
vorming en besluitvorming, de steeds groter worden?e 
terreur door het rijdende èn geparkeerde autopark, de 
machteloosheid van gemeente en politie om het verkeer 
effektief te beheersen, het falende parkeerbeleid in de 
binnenstad, het per saldo nog meer verslechterende 
fietsklimaat, het feit dat de voor verkeersmaatregelen en 
openbare werken beschikbare gelden niet worden opgemaakt, 
en ga zo maar door. 
Verbloemen van de feiten en de werkelijkheid is het, als 
in de nieuwe begroting gesteld wordt dat uitbreiding en 
verbetering van fietsvoorzieningen in 1980 in de gehele 
stad zullen plaatsvinden. Konden we de gemeente maar aan 
deze uitspraak houden! Men kondigt aan dat begonnen zal 
worden met de aanleg van de fietsroute zuid-west/centrum, 
maar de voorbereidingen voor deze nieuwe route verlopen 
nogal langzaam. Verder wordt weer eens aangekondigd dat 
er een fietsverbinding tussen Haagse Bos en Koekamplaan 
zal komen, hetgeen in feite alleen maar het herstel 
betekent van een tot drie jaar geleden bestaande fiets
route, welke door de aanleg van de Utrechtsebaan werd af
gebroken. De ENFB heeft daar toen al fel tegen geprotes
teerd; nu probeert het gemeentebestuur er mooi weer mee te 
spelen. 
Alles bij elkaar wordt er een beeld geschapen dat volkomen 
in ~trijd is met de werkelijkheid; weliswaar worden hier 
en daar fietsvoorzieningen aangelegd, maar meestal gebeurt 
dit n?gal willekeurig (niet vanuit een algemeen plan voor 
het langzaam verkeer) of het betreft voorzieningen bij 
nieuwe wegen, in nieuwe wijken of in bestaande buiten
wijken waar nog voldoende ruimte is voor scheiding van 
verkeerssoorten, zonder dat dit ten koste gaat van ruimte 
voor het autoverkeer. Voor het komend jaar worden met name 
dit soort voorzieningen aangekondigd (bij nieuw-Waldeck en 
bij de kruising Albardastraat/Groen van Prinstererlaan) ; 
nuttig natuurlijk, maar er zijn veel belangrijker zaken 
aan te pakken. 
Met het bij elkaar vergaren van enkele incidentele voor
zieningen probeert de wethouder de indruk te wekken dat er 
veel gebeurt voor fietsers. Niets is minder waar. Met name 
in de binnenstad blijft het voorlopig nog misère, ten 
minste als het aan dit kollege van B & W ligt. Er zijn 
natuurlijk enkele lichtpuntjes, zoals de aktiviteiten van 
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Lecle ~gacle .. iag 
op woensdag 21 november 1979 om 20.00 uur in het wijk- en 
dienstencentrum "De Regenvalk", Weimarstraat 69, Den Haag 

A G E N D A 

l. 
2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ll. 

12. 

Opening, ingekomen stukken, mededelingen 
Verslag ledenvergadering 20-9-79 (zie blz. 9) 
Jaarverslag l-10-78 tot 30-9-79 (zie blz. 4, 5, 6, 8) 
Financieel verslag l-10-78 tot 30-9-79 (zie blz. 7) 
Begroting 1979-1980 (zie blz. 7) ( 
Beleidsvoornemens 1979-1980 (zie blz. 8) + subsidiérlnj' bb .. 1o} 
Verkiezing afdelingsbestuur (zie blz. 10) 
Verkiezing afvaardiging ledenraad (zie blz. 10) 
Aktie "50 is teveel" (zie bl~. 12) 
Sinterklaasaktie Utrechtsebaan (zie blz. 12) 
Verslag van de lopende aktiviteiten: Wijs op Weg 
werkgroepen gemeentepolitiek, knelpunten en publiciteit 
Rondvraag & sluiting 

GEMEENTEBEGROTING / vervolg van blz. 2 

de Fietsstuurgroep binnen het ambtelijk apparaat, maar dit levert vooralsnog we1n1g 
konkrete resultaten op. Een groter lichtpunt voor de ENFB is echter de gemeenteraad, 
die waarschijnlijk net als wij in meerderheid teleurgesteld zal zijn in het voor
gestelde beleid voor het komend jaar. Vorig jaar al werden bij de begrotingsbehan
deling enkele moties ingediend met het doel meer voor het langzaam verkeer tot stand 
te brengen. Deze moties zijn het afgelopen jaar niet uitgevoerd, terwijl in de loop 
van het jaar de irritatie bij de raadskommissie voor openbare werken, verkeer en 
vervoer over het slechte beleid is toegenomen. 
Naar wij alleen maar kunnen hopen, grijpt de gemeenteraad de begrotingsbehandeling 
volgende week aan om enkele duidelijke daden te stellen en een beleidsombuiging te 
forceren. Gebeurt dit niet, dan zal de geloofwaardigheid van het beleid èn van de 
raad tot ver onder nul dalen. 
Inmiddels heeft de ENFB een reaktie op de ·nieuwe begroting toegezonden aan de 
gemeenteraad, waarin bovenstaande opmerkingen ook opgenomen zijn. 

Rob van Putten 

De begroting voor openbare werken, 
verkeer en vervoer wordt behandeld op 
twee avonden: woensdag 14 en vrijdag 
17 november aanstaande. Stemmingen 
over moties en amendementen zullen 
plaatsvinden op vrijdagavond 

SLUITING KOPIJ 
FIETSBEL nr. l 

19 december 1979 

Postbus 11638 
Den Haag 

PI 
0 

23 november. Alle vergaderingen worden 
gehouden in de raadszaal aan de 
Groenmarkt en beginnen om 20.00 uur. • •• 

~----------------- SI 
3 



JAARVERSLAG 

l. Algemeen 
Gebied 

Gedurende het afgelopen verenigings
jaar heeft de ENFB-afdeling Den Haag 
de volgende gemeenten omvat: 
Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Leidschen
dam, Wassenaar, Wateringen, Naaldwijk, 
Monster en 's-Gra venzande. 
In Voorburg is in de loop van het jaar 
een afdeling gestart, die voorlopig 
organi~atorisch als werkgroep aan de 
afdeling Den Haag verbonden blijft. 

Ledental 

Op 1 oktober 1978 bedroeg het aantal 
leden in de afdeling 929. Nadat het 
een aantal maanden vrijwel komtant is 
gebleven, steeg het in de zomer naar 
1123. 

De struktuur 

De huidige struktuur van de afdeling, 
die nu een jaar in werking is, voldoet 
redelijk. Er zijn twee goed draaiende 
werkgroepen, te weten gemeente
po I i tie k en kne l punten. 
De redaktie van de Fietsbel is in de 
loop van de tijd uitgedund en heeft haar 
oorspronkelijke uitgangspunten moeten 
laten fietsen. De pub l i c i te i t is 
lange tijd een eenmanszaak geweest en 
is daardoor niet goed uit de verf kunnen 
komen. De landelijk leden ra a d is 
steeds bezocht met drie vaste, door de 
afdelingsvergadering gekozen afgevaar
digden. 
Van bovengenoemde aktiviteiten zijn 
verderop in dit jaarverslag afzonderlijke 
verslagen opgenomen. 

De aktieve (werkgroeps-)leden en het 
afdelingsbestuur zijn eens per maand 
bijeengekomen in de kerngroep
vergadering. Behalve vaste agenda
punten als aktiviteiten van de werk
groepen, ledenraad, zijn daar tal van 
andere punten besproken, zoals : 
samenwerking met andere groepen an te 
komen tot een informatie / service-
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centrum voor aktie- en werkgroepen; 
de Utrechtsebaan; samenwerking met 
Zuidhollandse ENFB-afdelingen; 
enquête; scholingsavond; Wijs op Weg; 
de fietsroute; kontakt met de Fiets
stuurgroep; enz. 
Hoewel het niet mogelijk was om de 
agenda van de kerngroepverga de ring in 
de Fietsbel te plaatsen (de frekwentie 
van kerngroepvergadering en Fietsbel 
kunnen niet op elkaar worden afge
stemd) zijn de vergaderplaatsen en 
- data zoveel mogelijk in de Fietsbel 
vermeld, onder vermelding van de 
mogelijkheid de agenda vooraf op te 
vragen. 

Het a f de l in g s best u u r bestaat uit 
de koördinatoren van de werkgroepen 
en verder de voorzitter, sekretaris en 
penningmeester. De taak van de drie 
laatsten beperkte zich tot het agenderen 
en b ijeenroepen van de kerngroep, 
tussentijdse voorbereiding en koördinatie 
en het bepalen van standpunten in 

'poedeisende kwesties, zoal~ de winke
liersakties i n de Prim HendrikstraaL 

Er zi in in het afgelopen veremgmgspar 
twee af de I in g s verg ader in gen 
geweest . De eerste werd gehouden op 
4 oktober 1978. Er werd een nieuw 
afdelingsbestuur gekozen en er stond een 
nieuwe struktuur op stapel. Ook werden 
jaarverslag en begroting goedgekeurd. 
Deze avond werd gekombineerd met een 
diskussie met leden van de raads
kommissie voor openbare werken, ver
keer en vervoer over het onderwerp 
fietsroute en bevorderen van 
het fietsen. 
De tweede afdelingsvergadering werd 
gehouden op 20 september 1979. 
Hierbij stonden de aktiviteiten van de 
afdeling in het algemeen ter disku.•sie, 
terwijl over de aktiviteiten met 
betrekking tot het v e r k e e r s b e 1 e i d 
in winkelstraten nog apart werd 
ingegaan. Een verslag van deze ver
gadering staat in deze Fietsbel. 

2. Het verkeers
beleid in Den 
Haag 
In het vorige jaarverslag is een passage 
gewijd aan de stand van zaken in het 
gemeenteli ik verkeersbeleid. Toen 
werd al benadrukt dat het tot stand 
komen van veranderingen in het beleid 
veel tijd kost. maar ook veel strijd. 
De sind• d,, verkiezingen anders samen
gestelde gemeenteraad heeft het 
afgelopen jaar dikwijls hoopvolle stand
punten ingenomen, waaruit blijkt dat er 
binnen de raad steeds duidelijker ge
dacht wordt aan een veel meer sturend 
beleid, gericht op bevordering van 
openbaar vervoer en langzaam verkeer. 
De houding van de raadskommissie 
voor openbare werken. verkeer en 
vervoer is veel vasthoudender dan 
vroeger, overigens tot ongenoegen 
van de nogal behoudende wethouder. 
Een apart probleem dat zich met name 
in het afgelopen jaar heeft afgetekend 
is de steeds toenemende stagnatie in 
de uitvoering van plannen. Zo wordt 
over 1979 slechts een klein deel van de 
op de begroting beschikbaar gestelde 
gelden voor fietsvoorzieningen daad 
werkelijk uitgegeven. Doordat alles 
zo lang duurt, of zelfs helemaal niet 
gebeurt. wordt het verkeersbeleid, 
tegen de achtergrond van de nog steeds 
toenemende verkeerschaos, 'teed~ on
geloofwaardiger. Het CDA-raadslid 
Dijkhuizen konstateerde onlangs dan 
ook dat de afstand tu.,sen wat de raad 
wil en wat er feitelijk op straat 
gebeurt alleen maar groter wordt. 
De problemen voor de ENFB liggen dan 
ook niet zozeer bij de gemeenteraad 
als wel bij de bestuurders en de 
ge meent el i jke instanties die bij de 
voorbereiding en de uitvoering betrok
ken zijn. Toch is het de gemeenteraad 
die de konsekwenties van een en ander 
zal moeten trekken en beslissingen moet 
nemen om het beleid om te buigen en 
te versnellen. Dat is nodig om de s inds 
de raadsverkiezingen verscherpte op
stelling echt waar te maken, ook als 
dit partijpolitieke pijn kost. 
De komende begrotingsbehandeling, 
medio november, zal op dit punt wel
licht enige duidelijkheid bieden. 
Intussen is er voor de ENFB geen enkele 
aanleiding om bij de pakken neer te 
gaan zitten. Integedeel: wij vinden bij 
het gemeentebestuur een steeds williger 
oor voor onze ideeën en plannen, zoda t 
het zonde zou zijn om de moedeloosheid 
over het feit dat er nog te weinig 
gebeurt, te laten overheersen. Niette
min wordt het geduld van de fietsers in 
Den Haag nog even op de proef gesteld. 

3. Fietsroute 
Over het ENFB-standpunt met betrekking 
tot de demonstratie-fietsroute hebben 
ten tijde van de akties van de winke
liers in de Prins Hendrikstraat tegen de 



l'oute aldaar veel misverstanden 
bestaan. 
Naar aanleiding van de eerste aktie, 
op4 april1979, i' een persbericht uit
gegeven, dat in zijn geheel is afge
drukt in Fietsbel nummer 3. Het geeft 
k ritiek op de fietsroute als projekt 
("een duur prestige-projekt dat moet 
aantonen dat Rijk en gemeente veel 
voor de fiets doen, maar dat talloze 
knelpunten voor fietsers elders in de 
stad ongemoeid laat liggen"), op h el. 
verkeersbeleid in winke !straten ("in de 
e ne Haagse winkeistraat, met fiets
voorzieningen, worden meer beperkingen 
opgelegd aan het autoverkeer dan in de 
a ndere; dit heeft als logisch gevolg dat 
e en aantal auto-klanten van de fiets
l'outestraat naar een andere winkelstraat 
gaat, ofwel ee n verschuiving van 
omzetten tussen winkelgebieden ( .. . . ) 
daarom zal het beleid in verschillende 
winkelstraten gericht moeten zijn op het 
veilig en aantrekkelijk m.1ken van de 
winkelomgeving voor alle verkeersdeel
nemers: sne lheidslimieten voor het auto
verkeer en het geleidelijk terugdringen 
van het aantal parkeerplaatsen in alle 
winkelstraten tegelijk"). 
Dit persbericht leidde bij de Haagsche 
Courant tot de wonderlijke veronder
stelling dat de ENFB "achter de aktie 
van de winkeliers" zou staan. 

adat begin mei 79 de fietsroute in de 
Prins Hendrik~traat door ondernemende 
w inkeliers wa s d.fgebroken, is een 
brief aan de raadskommissie voor 
ope nbare werken, verkeer en vervoer 
gestuurd waarin "het eigenmachtig op
treden van de winkeliers volstrekt werd 
a fgewezen" . Verder werd - nu de 
situatie er eenmaal was en bewoners en 
winkeliers elkaar hadden gevonden in 
een voorstel tot wijziging van de fiets
route - een suggestie gedaan om de 
o orspronkelijke - verwarrende - situatie 
1 e veranderen. 

oor deze ENFB-aktiviteiten was bi j de 
PR de nodige wrevel ontstaan. 

Op 25 mei 1979 vond er daarom een 
a esprek tussen beide organisaties plaats. 
Een aantal misverstanden kon worden 
weggenomen, maar van PPR-zijde bleef 
het verwijt bestaan dat de ENFB had 

ijgedragen aan een negatief klimaat 
waarin de gemeente tot afbraak zou 

unnen besluiten. De ENFB stelde daar 
t egenover dat men altijd al sc eptisch 
t egenover het fietsrouteprojekt had ge
staan en er weinig voor voelde nu 
a ls fanatiek verdediger door te gaan . 
Wel was er overeenstemming over, dat 

et niet zo taktisch is geweest om 
in een periode van hevige kritiek op de 
f ietsroute met genuanceerde meningen 
t e komen, die door fervente tegen
standers in hun voordeel worden mis-

ruikt. 

4. Werkgroep ge
meentepolitiek 
Het verenigingsjaar 77-78 eindigde wat 
betreft de werkgroep gemeentepolit iek 
( GEMPOL) met een diskussie-a vond over 
de Haagse fietsroute, waarop tevens de 
jaarvergadering van de afdeling werd 
gehouden. Met de diskussie van deze 

avond was het laatste woord over de 
fietsroute niet geLegd, dat hebben wi i 
het afge lopen jaar wel kunnen merken . 
Wat de werkgroep GEMPOL nog meer 
heeft geJd.an is te leLengeweest in de 
Fietsbel en soms in de krant. Maar niet 
alles komt naar buiten en een 
jaarverslag is een goede ge legenheid om 
ook de meer verborgen aktiviteiten te 
memoreren. 

Nota' s en rapporten van de 

gemeente 

De gemeente Den Haag produceert jaar
lijks een stapel papier van meters 
dikte, en dan hebben we het uitsluitend 
over de gedrukte en uitgegeven stukken. 
Het deel daarvan dat op verkeer en 
vervoer betrekking heeft is ook nog 
omvangrijker dan wij kunnen lelen en 
verwerken, maar gelukkig is niet alles 
even belangrijk. Sterker nog: er is in 
het afgelopen jaar maar heel weinig 
geproduceerd dat eót belangrijk was. 
Maar voordat we daar achter waren 
hadden we toch al heel wat gezien en 
- om onze wijsheid niet voor om te 
houden - bekommentarieerd Enkele 

houden - bekommentarieerd. Enkele 
van de verhalen waar wij niet omheen 
hebben gekund en ook niet gewild 
lijn;: 
- . deelnota verkeer en vervoer van het 

qruktuurplan 
- konsept-meerjarenbegroting 
- begroting 1979 
- beleidsplan 1978-1982 
- nota verkeersvoorzieningen voor 

fietsers en bromfietsers 
- nota stoep- en hoekparkeren 
- nota parkeerbehoefte woningen 
- bestemmingsplan Forum 
- verkeersproblematiek Scheveningen-

badplaats 
- Prins Bernhardviadukt 
Nog niet alle reakties zijn geschreven, 
weggestuurd of gepubliceerd, maar zij 
zijn dan toch in de pen. 
Ook op enkele niet-gemeentelijke nota' s 
is gereageerd omdat zijn van belang 
zouden kunnen zijn voor het gemeente
lijk beleid: 
- notitie Volmuller, in opdracht van de 

st ichting binnenst ad 
- nota konsument en detailhandel, van 

het Economisch Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf. 

De inhoud. van de reakties is heel kort 
als volgt samen te vatten: 
De gemeente Den Haag heeft goede 
doelstellingen ten aanzien van het 
fietsverkeer en in twee fietsnota's 
blijken die doelstellingen ook heel 
redelijk te zijn uitgewerkt. We hebben 
kritiek maar onze algemene indruk is 
positief. 
De rest van de nota's gaat uit van de 
bestaande situatie en het bestaande ver
keersbeleid , dat nog steeds te typeren 
is als een èn-èn-beleid: en het lang
zaam verkeer, èn het openbaar vervoer, 
èn het autoverkeer moeten allemaal in 
de stad kunnen komen en op de wegen 
rijden waar zij nu ook rijden. In de 
praktijk betekent dit dat er tamelijk 
ko,tbare en ingrijpende voortieningen 
nodig li in voor het rijdende en rustende 
autoverkeer en soms ook voor het open
baar vervoer, en dat er weinig over
blijft voor de fietser en de voetganger, 

aan geld en dd.n mimte. Met dele 
gedachtengang LiJn wij het uiteraHd 
niet eens. 

O verige kontd.kten met de 

gemeente 

De gemeente is gelukkig meer dan de 
afzender van dikke en taaie rapporten . 
De gemeente is voor ons vooral de 
raadskommiss ie voor openbare werken. 
verkeer en vervoer. Rob van Puuen is 
zeer regelmHig als belangstellend toe
hoorder en welhaast vaste inspreker bij 
deze kommissie te vinden. De lede n van 
de kommi~s ie kennen ons en uit hun 
reakties blijkt dat zij onze bijdragen tot 
de meningsvorming van belang achten. 
We kunnen wel zeggen dat de meeste 
kommissieleden behoorlijk kritisch 
staan ten opzichte van het beleid van de 
wethouder, m .~vrouw Klomp- Verhoeven. 
Bij hun kritiek op nota's en op het niet 
gevoerde verkeersbeleid blijken zij vaak 
met ons op een lijn te zitte n. We zouden 
ons bijna kunnen afvragen of wij nog 
reakties moeten geven als de raadsleden 
toch alert zijn, maar hun Verantwoor
deli ikheid is een andere dan die van ons 
en ~an daaruit blijven verschillen moge
ti ik en zelfs waa rschijnlijk. 
Behalve over sommige van de genoemde 
nota's hebben we ons in de kommi%ie 
ook nog uitgelaten over de fiet reut e in 
de Prin> Hendrikstraat ten ti i de van de 
breekaktie door de winkeliers en over 
de fietsstrookplannen in de Frederik 
Hendriklaan . 
Er is een keer kontakt geweest met de 
Fietsstuurgroep, een groep a mht en~ ren 
die zich bezighoudt met het heleid voor 
het langlaa m \'e rkeer , met nd.me met 
de bestaande en nog te Jt:d li,eren fiet'
routes en waarschijnlijk in de toekomst 
ook met knelpunten . 
We hebben een paar brieven aan de 
gemeente gestuurd over de impr<~<J k. de 
beschikbaarstelling van stukken en Je 
a !gemene informatie verstrekking. 
Wat betreft de inspraak zal de kort 
geleden van kracht geworden inspraak
regeling wel wat verbetering geven. 
De beschikbaarheid van stukken laat 
soms nog wel te wensen over en de 
prijzen zijn, als wij ze zelf moeten 
kopen , (enkele exemplaren kri igen we 

·wel toegezonden) gepeperd vanwege 
het kaartmateriaaL 
Met de wethouder hebben wij dit jaar 
nagenoeg geen kontakt gehad. 

Eigen produktie 

Het hoogtepunt v:<n ons werk dit jaar 
vormt ongetwijfeld de forumavond 
midden stan d , binnen s tad, 
v erkeer, in mei van dit jad.r. 
De bi i behorende broch.ure en de org"
nisati~ van de a vond zijn grotendeels 
het werk geweest van de werkgroep 
GEMPOL Wi i hebben de indruk dat 
de avond teH redelijk ge,Lo.agd is 
geweest en om ook wel Wdt goodwill 
zal hebben opgeleverd, maar tastbare 
reslutaten blijven vooralsnog uit . 
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5. Werkgroep 
knelpunten 
De werkgroep knelpunten draait nu 
ongeveer een jaar en heeft zich be1ig 
gehouden met aktiviteiten van uiteen
lopende aard. Er zijn ontwerpjes 
gemaakt, er zijn brieven naar de 
gemeenteraad gestuurd, er is een 
beroepschrift naar de Kroon gestuurd, 
we hebben ons bezig gehouden met 
het ontwerp-bestemmingsplan 
Ruygenhoek en hebben overleg gehad 
met wijken. 
Het is allemaal nog niet op de meest 
efficiënte en doortastende manier 
gebeurd, mede door de afbakening v~n 
het werkterrein en het zoeken naar aan 
te pakken onderwerpen. 
De oorspronkelijke opzet, een groot 
aantal kleine konkrete problemen voor 
fietsers aa npakken door het verzinnen 
van simpele oplossingen, bleek een 
wat te smalle basis. Het aantal knel
punten dat geschikt was om door middel 
van een ei van Columbus t. e worden op
gelost, was kleiner dan verwacht. 
Bovendien !->leef op deze manier het 
terrein van de meer strukturele konkrete 
maatregelen (fietspaden langs doorgaan
de wegen, fietsroutes, kruispunten, en 
dergelijke) onontgonnen. 
Belangrijkste aktiviteiten van het 
afgelopen jaar: 
- voorstel aan de gemeenteraad tot het 

aanleggen van een fietspad tussen 
de grote kerk en het oude raadhuis 
voorstel aan de gemeente raad tot het 
plaatsen van verkeerslichten op fde 
kruising Pompstationsweg / van Alke
madelaan 

- bezwaren formuleren tegen het ont
werp-bestemmingsplan Ruygenhoek 
(als het plan ter visie ligt wordt er 
waarschijnlijk een bezwaarschrift in
gediend). 

- voorstel aan de gemeenteraad tot het 
realiseren van een route in twee 
richtingen "befietsbaar" .via Heren
straat / Plein / Binnenhof 

- een brief aan gemeentewerken over 
onzorgvuldige behande J ing van fietsers 
ingeval van omleidingen bij weg
opbrekingen. 

- bestudering van mogelijke oplossingen 
voor de oversteek Utrechtsebaan naar 
het Haagse Bos ; een bevredigende en 
reële oplossing lijkt niet meer moge
lijk. We wachten het gemeente !i ik 
voorstel af en dringen eventueel nog 
eens op spoed aan. 

- In het kader van Wijs op Weg is de 
situatie rond de stations HS en CS 
bestudeerd en ingebracht in Wijs op 
Weg. 

- In samenwerking met het wijkberaad 
Duinoord is deze wijk door de werk
groep op knelpunte~ voor fietsers 
"doorgelicht". Doordat er in deze wijk 
binnenkort veel straten opnieuw wor
den ingericht (veel woonerven) is 
hier weinig konkreets uitgekomen. 
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IN DIT JAARVERSLAG ONTBREKEN 
DE VERSLAGEN VAN FIETSBEL EN 
LEDENRAADSAFVAARDIGING. 
DEZE VERSLAGEN ZULLEN IN HET 
VOLGENDE NUMMER VAN DE 
FIETSBEL WORDEN OPGENOMEN. 

6. Werkgroep 
publiciteit 
Door een gebrek aan menskracht bleven 
de aktiviteiten van de werkgroep be
perkt tot het bevolken van een bakfiets
kraam. Deze aktie heeft ongeveer 10 
keer plaatsgevonden, met wisselend 
sukses. Het suksesvolst waren de Haagse 
informatiemarkten (de milieumarkt op 
het Binnenhof en de MAIC-infomarkt op 
het Voorhout). 
Kraampresentatie in het centrum levert 
meestal bijna niks op. De mensen heb
ben het waarschijnlijk te druk met 
winkelen. Ook ben ik een keer ge
ïnterviewd door radio WESP , een Haagse 
piratenzender die zich met akt ievoeren 
bezig houdt . 
In de loop van het jaa r zijn we, om 
diverse redenen overgestapt op een an
dere bakfiets. 
Ook is de werkgroep aan het eind van 
het verenigingsjaar gegroeid tot 3 leden 
(was I) . 
Onge veer 20 leden meldden zich aan bi i 
de kraam en we verdienden ongeveer 
f 400,- door het verkopen va n publici
teitsmateriaal. 

? . WIJS OP WEG 
regio den haag 
Als vervolg op de manifestatie Wijs op 
Weg '78 is in Den Haag een regionale 
Wijs op Weg-groep van start gegaan. 
Deze werkgroep bestaat uit belangheb
benden op het gebied van het openbaar 
vervoer en het langzaam verkeer. 
De eerste bijeenkomst vond plaats op 
23 januari 1979; door de ENFB-Den Haag 
werd ten behoeve van een studiedag een 
inventarisatie gemaakt van de knel
punten die fietsers ondervinden bij de 
Haagse, Voorburgse en Rijswijkse NS
stations. 
Op de druk bezochte studiedag op 
21 april 1979 werd besloten dat er een 
kleine kerngroep gevormd zou worden; 
deze kerngroep , die eens per maand bij 
elkaar zou komen, kreeg als aktie
programma mee: 
- de situatie in en rond de stations CS 

en HS 
- het Haagse verkeerscirkulatieplan 

1980-1985 
- het experimenteerprojekt Leidsebaan. 
Deze aktiepunten zijn/worden verder 
uitgewerkt. Door middel van pers
berichten en brieven worden de wensen 
van dè regiona le. Wijs op Weg-groep 
naar buiten gebracht. 

vervolg JAARVERSLAG op blz . 8 
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FINANCIEEL VERSLAG & BEGROTING 
INKOMSTEN 

01. Kontributie-afdracht 

02. Verkoopmateriaal 

03. Subsidie 

UITGAVEN 

04. Fietsbel 

05. Publiciteit 

06. a) Akties/manifestaties 
uit eigen middelen 

0) Akties/manifestaties 
gesubsidieerd 

0 7 . Sekretariaats-en 
vergaderkosten 

08 . Nota's/abonnementen 

09. Huisvesting 

10. Achterstallige betaling 

11. Diversen (waaronder reserve) 

12. Saldo 

BEGROOT 
1978-1979 

f 4500,-

- 1400 , --

f 5900 --
======~== 

f 2200,-

- 1000,--

- 1000,--

750,--

300,--

650,--

f 5900 --
======~== 

WERKELIJK 
1978-1979 

f 3716 ,- -

396 , 07 

- 1306 , 96 

f 1875,45 

272,50 

- 1648,98 

627 , 82 

255,50 

400 ,--

3 ' 10 

335 , 78 

* 1 Begroting was te optimistisch. Binnengekomen 929 x f. 4,
De afdracht wordt f. 4,50. Begroot 1100 leden à f. 4,50. 

BEGROTING 
1979-1980 

f 4950,--

400,--

P.M. 

f 5350 --
======~== 

f 2200,--

400,-

- 1500,--

P.M. 

750, - -

P.M. 

P.M. 

500,--

* 2 Begroting was gebaseerd op bruto-inkomsten. Afgaande op de cijfers van vorig 
jaar (77-78) zou er op de begroting een nettobedrag van f. 100,- gestaan 
moeten hebben, hetgeen met een nettobedrag van f. 396,07 ruim gedekt is. 

* 3 f. 1297,08 van het opbouwwerk ontvangen over het afgelopen jaar voor de 
manifestatie 'middenstand, binnenstad, verkeer'. 
De bedoeling is om volgend jaar subsidie aan te vragen bij de gemeente voor 
bepaalde posten (zie ook de agenda van de ledenvergadering), namelijk 
manifestaties, abonnementen en eventueel huisvesting. 

* 4 Het laatste nummer is nog niet betaald. De begroting is voor vijf nummers. 

* 5 Er moeten nog enkele voorzieningen voor bij de kraam worden gemaakt. Verder 
zijn de publiciteitskasten gedaald door een goedkopere bakfiets. edkope bakfiets 

* 6 a) de begratingsoverschrijding wordt gedekt door verkregen subsidie 
b) in verband met subsidiemogelijkheid op de begroting aanwezig 

* 8 Abonnementen op onder meer raadsstukken (kommissie OVV), aanschaf van gemeen
telijke nota's en kaartmateriaal voor knelpuntenonderzoek. 

* 9 Dit is helemaal van subsidie afhankelijk, maar wel erg handig in verband met 
materiaalopslag, eventuele vergaderruimte, enz. 

* 11 Dit is onze financiële speelruimte. 
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9. Diversen 
Enquête Haagse ENFB-leden 

In het begin van dit jaar werden 
56 leden van de afdeling, na tele
fonische afspraak, geënquêteerd over 
hun bekendheid met en mening over 
de aktiviteiten van de afdeling. 
De resultaten daarvan zijn verwerkt 
in een artikel in Fietsbel nummer 3. 

Mondiaal Informatiecentrum 

10. Voorburg 

Begin oktober 1978 is een aantal orga
nisaties op het gebied van derde we reld
problematiek en milieu bij elkaa r ga a n 
zitten om de moge lijkheden te onder
zoeken van een informatiecentrum voor 
dergelijke groepen. Hierdoor zou de 
onderlinge kommunikatie kunnen worden 
verbeterd en zouden punten a Is 
dokumentatie, informatie naar buiten 
toe, kursussen en technische hulp voor 

Kontakt met andere ENFB
afd e lingen in Zuid-Holland 

·In a pril vo nd de e e rste verga dering 
plaa ts va n de we rkg roep Voorburg. Na 
ee n aa rze le nde 'ta rt bood zic h al sne l 
een ge lege nheid tot aktiviteit: een straa t 
straat in het oude centrum . de Heren
straa t . werd zomaa r afgesloten voor 
fie ts e r.. . Do0r protes t bij het gemeent e 
bestuur. )l.e "' "gesteund door raa dsleden , 
is dit we"' ongedaa n gemaa kt. ln de 
zome rmaa nden kwa m het ontwe rp
verk e e rsc irkulatiepla n beschikba ar voor 
ko mmenta.ar. Een ge detaille e rd plan 
vere ist e en gedetaillee rde rea ktie . Die 
is er ge komen (vraag niet hoe 1 

) . Door 
de love nde reakties hierop. va n all e 
zijden , b lijkt g ew oo n dat men in Voor
burg best wel fietsvriendeli jk gezind is . 
maa r het wordt zo ge m a kkelijk ver-

de groepen kunnen worden gerealiseerd. 
De groep is een aantal keren bijeen 
geweest ; er wordt gewerkt aan het 
krijgen van subsidie, iets onmisbaars 

Op initiatief van de ENFB-afdeling 
Delft werd er op 21 april 1979 e en dag 
in Delft belegd, waarop alle Zuid
hollandse ENFB-afdelingen wa ren uit
genodigd. Op deze dag werden voor
namelijk onderlinge ervaringen uit
gewisseld, terwijl bovendien de Delftse 
afdeling het een en ander vertelde 

geten . . . .. . . 
Goede kontakten zijn gelegd met de 
wereldwinkel(-kraam), waar wii re gel
matig te gast zijn op marktda gen. 
Voorlopig is gekozen voor een werk
g roepverband onder de paraplu va n de 
afdeling Den Haag. Het aktief volg en 
van het gemeentebeleid blijft een der 
aktiepijle rs, naast het aanpakken van 
incidentele knelpunten . Het aantal 
leden is rond de 90, waarvan ongeveer 
10 (wis, elend) a ktief. 

voor het slagen van het projekt. 
De ENFB is als deelnemende groep 
bij het MIC betrokken. 

over de verkeerssituatie in hun stad. 
Gezien de goede ervaringen met deze 
dag is besloten om zoiets voortaan 
2 à 3 keer per jaar te doen. 

Voo_.aemeas 
In grote lijnen worden hieronder enkele 
voornemens voor het komende jaar beschre
ven. In het algemeen zijn er niet zoveel 
wijzigingen t.o.v. vorig jaar. 
De werkgroep gemeentepolitiek zal zich 
met de in het jaarverslag beschreven 
aktiviteiten bezig houden: belangrijke 
gemeentelijke nota's bekommentariëren, 
kontakt houden met raadsleden, enz. 
De werkgroep knelpunten zal zich vooral 
bezighouden met een plan ter verbetering 
van het fietsen in de binnenstad. Dit 
plan zal in overleg met het Stedelijk 
Verkeerskomitee tot stand worden ge
bracht. 
De werkgroep publiciteit zal zich 
bezighouden met met de presentatie naar 
buiten toe; nu de werkgroep uit drie 
personen bestaat (vorig jaar één) is te 
verwachten dat dit beter uit de verf kan 
komen. 
Ledenraadsafvaardiging en Fietsbel zul
len op de oude voet verder gaan. 
De werkgroep Voorbug zal het gemeente
lijk beleid volgen, kontakt houden met 
de frakties, praten over de nieuwe 
bouwlokatie Leidschendam en zich met een 
aantal aktiepunten bezig houden (een
richtingsverkeer, Herenstraat, markt 
Oosteinde, Rodelaan, Prins Bernhardlaan). 
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Wilhelmiaa 
Een paar maanden geleden kwam de 
werkgroep knelpunten met een voor
stel aan de gemeenteraad om de 
Groenmarkt beter bereikbaar te 
maken voor fietsverkeer: een stuk
je fietspad tussen de Grote Kerk en 
en het Oude Raadhuis, veel meer 
stallingsmogelijkheden en het in
stellen van 2 richtings fietsver
keer in de Prinsestraat behoorden 
tot de ingredïenten van dit plan. 
Inmiddels is het duidelijk dat 
B & W op het standpunt staan, dat er 
in dit gebied niets kan gebeuren zo
lang er geen duidelijkheid bestaat 
over het Koningin Wilhelmina monu
ment. 
Dit lijkt een gezochte reden. 
Er is geen enkel bezwaar tegen het 
aanbrengen van enkele niet-ingrij
pende voorzieningen voor fietsers, 
zeker niet nu we te maken hebben 
met een vorstin, die veelvuldig op 
het stalen ros werd gesignaleerd. 
De oplossing ligt voor de hand: 
neem het fietspad "Koningin 
Wilhelminapad", voer het uit in 
oranje asfalt en de nagedachtenis 
aan deze fietsende vorstin zal op 
een waardige wijze worden bewaard! 



VERSLAG LEDENVERGADERING 20/9/?9 
Om kwart over a cht opent Rob van Putten de vergadering. 
Be~alve de in de agenda aange kondigde punten worden 
behandeld: de aktie " 50 i s teveel" en een plan van de 
we rkg roep kne lpunten over de aanpak van fietsvoorzie 
ni ~gen in de binnenstad. 

De aktiviteiten van de werkgroepen. 

Werkgroep KNELPUNTEN: ~aar aanleiding van de toe lichting 
in de Fietsbel ri jst de vraag waarom er de laatste tijd 
mee r aandacht \lriOrdt gegeven aan "ingewikkelde r" knel
punten (zoals een fietsplan voor de binnenstad), terwijl 
voo rheen het a k sent meer lag op het voorstellen van 
oplossingen van eenvoudige knelpunten. Michel vertelt dat 
het werken met alleen "kleine" knelpunten duidelijk 
ma•kte dat er strukturele veranderingen nodig zijn. 
Va<daar dat er nu wordt gewerkt aan een verder gaand 
pl~ voor de binnenstad. 
Het invoeren van tweerichtingsverkeer wordt door som
mi']en in bepaalde gevallen gevaarlijk geacht (zoals in de 
Bajhuisstraat in Scheveningen, waar je als fietser doo r 
het tegemoetkomende autoverkeer wo rdt weggedrukt). Met 
na~e voor schoolkinderen kan tweerichtingsverkeer 
ge•aarlijk zijn. Daar tegenover staat dat wanneer he t 
t weerichtingsverkeer in woon straten in Den Haag algemeen 
zal zij n ing evoerd (en de gemeenteraad heeft zich daar
voor uitgesproken) de automobilisten weten dat ze 
f1etsers in tegengestelde richting kunnen verwachten . 
De inrichting van woonstraten: sommigen vinden drempe ls 
wa3rdeloos: het is rot om er over heen te fietsen. 
Anjere zeggen het juist héérlijk te vinden (!) . 
Feit is da t de onveilige situatie in woonstraten wordt 
veroorzaak t door de houding van automobilisten. Middelen 
om dat tegen te gaan zijn : woonerven, drempels en twee
ri=htingsverkeer. 
Wa<neer iemand zelf b i j de gemeente een knelpunt wil 
melden en niet weet bij welke instantie dat moet 
(verkeerspolitie, wethouder, enz.) is het verstandig om 
ev en kontakt op te nemen met de werkgroep knelpunten. 

Werkgroep GE~~ENTEPOLITIEK: de toelichting in de Fietsbel 
ontlokt de aanwezigen de volgende reakties: 
- Het is belangrijk om in een vroeg stadium b i j plannen 
be t rokken te raken. Als een plan eenmaal in een raads 
konmissie wordt behandeld, hebben de ambtenaren hun werk 
al gedaan en is het moeilijk om ze hun huiswerk over te 
laten doen. Hierop wordt geantwoord dat er meestal niet 
zoveel bereidheid is bij ambtenaren om in vroeg stadium 
met ons te praten. Met de Fietsstuurgroep is de laatste 
tijd wel kontakt. In de nota's van deze ambtelijke werk
groep klinken onze ideeen duidelijk door. Overigens zijn 
er zoveel plannen tegelijkertijd in de maak, dat het 
onmogelijk is om overal mee bezig te zijn. Het belang
rijkste wordt eruit gepikt . 
- Ondanks een positieve houding van een aantal raadsleden 
is er op straat weinig van een verbeterde positie van de 
fi e tser merkbaar: dit wordt vooral veroorzaakt door de 
wethouder, die het afgelopen jaar slechts 10% van het 
beschikbare geld opmaakte . De oorzaak daarvan is volgens 
de wethouder de tijdrovende inspraak, maar volgens ons 
ligt het aan de wethouder zelf. Vandaar dat het geen zin 
heeft om direkt kontakt met de wethouder te hebben 
- ~et reageren op ontwerp-bestemmingsplanner. wordt wegens 
tijdgebrek vrijwel niet gedaan. Wel liggen er op het ogen
blik reakties klaar op de bestemmingsplannen Forum en 
Ruygenhoek. Op belangrijke bestemmingsplannen zal indien 
moqelijk worden gereageerd. 

werkgroep PUBLICITEIT: deze lange tijd uit een persoon 
bestaand hebbende werkgroep heeft plannen om weer r egel
matig met de bakfiets in de sta·d en op markten en 
braderieen te staan. Waarschijnlijk staat er een 
Utrechtsebaan-demonstratie op stapel en misschien wordt 
er een avond in het Paard van Troje georganiseerd. 
Verder wordt er gewerkt aan aktiviteiten in het kader 
van de aktie "50 is teveel" en ook wordt geprobeerd het 
aantal publiciteitsartikelen (buttons !) te vergroten, 
onder meer door kontakten met buitenlandse fiets
organisaties. 
Besloten wordt de verkoop via de verkoopadressen te 
staken en de verkoop te konsentreren op één gemakkelijk 
bereikbaar punt, eventuee l aangevuld met een adres 
dat ook 's-avonds bereikbaar i s. 

van het blad. Van een redaktiebeleid is geen sprake: de 
inhoud be s taat alleen uit bijdragen van aktieve leden. 
Aangedrongen wordt op het gebruik van kringlooppapier voor 
de Fietsbel. De afspr~ak is uat de drukker Jeze papier-

' soort gebruikt, maar het grote formaat dat tegenwoordig 
wordt toegepast is niet altijd voorradig. 
Verschill e nde mensen bieden aan om te helpen met we rk
zaamheden voor de Fietsbe l. Hoe ra ! 

FIETSPLAN voor de binnenstad: Miche l vertelt hoe de stand 
van zaken op dit moment is. Er is een inventarisatie 
gemaakt van doorgaande, in- en uitgaande routes voor het 
f1etsverkeer , zoals die op dit moment worden gebruikt e n 
een overzicht van ontbre~ende voorzieningen . Het is de 
bedoel i ng dat dit plan ir. samenwerking met het Stedelijk 
V~rkeerskomitee wordt gepresenteerd. Dit komitee werkt 
aan een verkeersplan voor de binnenstad, dat meer 
betrekking heeft op het autoverkeer. 
Voorwaarde voor de haalbaarheid van het fietsplan lijkt 
wel te zijn dat het (doorgaand) autoverkeer uit de binnen
stad verdwijnt. 

Het verkeersbeleid in winkelstraten. 

De afgelopen tijd hebben de kranten bol gestaan van 
n ieuws over de fietsroute (en ook over andere zaken als 
de Frederik Hendriklaan enzo ) . De ENFB-mening over de 
fietsroute we rd niet door i ede reen in dank afgenomen. 
Het vraagpunt is wat de opl oss ing is in winke lstraten. 
Zo zouden fi e tsstroken in de Frederik Hendriklaan geen 
zin hebben gehad (of hoogstens als parkeerstrook) , maar 
wat moet je anders? 
Met betrekking tot de fietsroute zull en vee l Haagsche 
Courant-lezers hebben opgekeken van het bericht dat de 
ENFB achter de akties van de winkeliers in de Prins 
Hendrikstraat stond. Dat was echter een verkeerde uitleg 
van ons persbericht. Vervelend was ook dat tegenstanders 
gretig van ons genuanceerde standpunt misbruik maakten. 

Op de vraag of het bestuur voor of tegen de fietsroute 
is, werd geantwoord door Rob dat we er altijd sceptisch 
tegenover hebben gestaan {"een duur, luxe prestige
projekt dat geen echte knelpunten oplost"). Nu er echter 
buiten de fietsroute weinig aan fietsvoorzieningen 
gebeurt, kun je je afvragen of de fietsroute niet het 
"halve ei" is dat beter is dan de "lege dop" . 
Overigens hebben we we l geleerd dat het neerleggen van 
genuanceerde meningen in dit soort netelige kwesties 
niet verstandig is . 
Met betrekking tot de rest van de fietsroute vinden we 
dat die volgens het oorspronkelijke plan moet worden 
afgemaakt. Veel belang hechten we aan een goede oplos
sing bij het Centraal Station. Hierov~r is - in het 
kade r van Wijs op Weg - kontakt met N~ 
In het juni-nummer van het blad Plan is aandacht 
besteed aan het verkeersprotleem in winkelstraten. Daar 
vindt men dat het autoverkeer ~et worden gemengd met 
langzaam verkeer, op een wijze dat auto's geen fietsers 
kunnen passeren. We vinden dat een situatie die alleen 
in bepaalde gevallen kan worden toegepast. Een echte op
lossing is niet te vinden (jawel zeggen sommigen: gewoon 
afsluiten de boel, de mensen blijven toch wel bood
scabppen doen). 

Rondvraag. 

Op een vraag daarover wordt geantwoord dat de Fietsbel 
het plaatselijke blad is en de (Vogel)Vrije Fietser het 
landelijke . De bladen worden aan ieder lid toegestuurd. 

De aktie 11 50 is teveel" is een aktie waaraan Stop- de 
Kindermoord, ENFB en Vereniging Bescherming.Voetgangers 
meewerken. Het doel is de snelheid van het autoverkeer 
in woonbuurten omlaag te krijgen. Hi ertoe zullen 
informatiepakketten op scholen en bij politieke partijen 
worden verspreid (hulP.D1erbij is welkom!). 
Verder is er een landelijke proefdag waarbij een wijk 
als proefgebied wordt aangewezen, en waarbij automobi
listen wordt verzocht om langzaam te rijden. Hulp van 
wijkorganisaties hierbij is noodzakelijk. Bij voldoende 
hulp kunnen we overwegen om zo'n dag in Den Haag te 
organiseren. 

Vraag: hoe liggen de leeftijden van de ENFB-leden? 
Antwoord: gespreid, met een kansentratie rond de dertig. 

oe redaktie van de FIETSBEL bestaat uit nog slechts twee 
mensen en houdt zich noodgedwongen bezi g met de produktie Vervolg op blz. 10 I linksonder 
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AGENDA 
14/11 en 16/11: behandeling begroting 

OVV in de gemeenteraad 
21/11: ledenvergadering in "De Regen

valk, Weimarstraat 69 
3/12: toespraak Sinterklaas in de 

12/12: 
15/12: 
9/ 1: 

gemeenteraad 
kerngroepvergadering 
landelijke lederiraad 
kerngroepvergadering 

Informatie over agenda en vergaderplaats van 
de kerngroepvergaderingen is verkrijgbaar 
bij Christiaan La Poutré, telefoon 461287. 

ENrBwinkel 
ENFB-T-shirts 
maten 51-48-45-42-39 
ENFB-TAS 

flO,OO 

j uten tas met opdruk I LP-formaat 
STIKKERS: 
- ENFB-stikker 
- Fijn dat ik fiets-stikker 
- en anderen 
AFFICHES: 
- Blij dat ik rij {met autowrak) 
- Ruimtegebruik 
- Fijn dat ik fiets 
FIETSERS UITGEZONDERD 
brochure over het belang van en de 
problemen rond het fietsen in Nederland 
BOODSCHAPPEN DOEN 
winkeliers, klanten en verkeer 
MIDDENSTAND/BINNENST AD I VERKEER 
brochure van de afdeling Den Haag 
BUTTONS {nieuw') 

f 5,00 

f 0,15 

f 0,25 

f 1' 50 
f 3,00 

f 2,50 

f 2,50 

f 0,25 

"50 is teveel" f 11,00 

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 450537 
Den Haag-Centrum I Soendastraat 27A I 653538 
Voorburg I Paradijsstraat 84 I 985061 
Zoetermeer I Waaienberg 60 I 079-210208 

Als u een verkoopadres wilt bezoeken, is het verstandig om 
eerst even op te bellen om te horen of er iemand thuis is. 

De BAKFIETS staat op 17 november op de Grote 
Markt bij de Schoolstraat en op 24 november en 1 december 
op de Weversplaats {dat is de kruising Spuistraat i Venestraat) 

Struktuurplan: vervolg · van blz. 11 

50 IS TEVEEL 
De aktie 50 IS TEVEEL beoogt het ver
lagen van de maximum snelheid, met 
name in woonstraten. Daartoe wordt een 
aantal aktiviteiten ondernomen: 
- Op lagere scholen worden informatie

pakketten verspreid, die geschikt 
zijn om in een les te worden behan
deld. 

- (Afdelingen van) politieke partijen 
krijgen informatiepakketten over de 
aktie. 

- Plaatselijk worden aktiedagen ge
organiseerd, waarbij in een bepaalde 
wijk voor een dag de maximum
snelheid wordt verlaagd. 

De aktie wordt gevoerd door Stop de 
Kindermoord, de ENFB en de Vereniging 
Bescherming Voetgangers. 
Op 27 oktober is in Hoogkarspel de 
eerste aktiedag georganiseerd. 
De eerste twee hierboven genoemde 
aktiviteiten worden ook door de afde
ling Den Haag uitgevoerd (vrijwilli
gers/sters zijn welkom!). Of het hou
den van een aktiedag haalbaar is, 
hangt af van het aantal vrijwilligers 
dat zich hiervoor beschikbaar stelt. 
Op de ledenvergadering van 21 november 
zullen we het hierover hebben. 

SINTERKLAAS 
Zoals het er nu naar uit ziet, zal de 
goede Sint op maandag 3 december 1979 
het woord richten t~t de gemeenteraad 
over de al vier jaar slepende kwestie 
van de Utrechtsebaa~. Om ongeveer 19 
uur wordt de goedheiligman verwacht 
in de raadszaal. 

openbaar vervoer en het tegengaan van 
onnodig autoverkeer. Vooral bi j het 
verkeersbeleid is verdere uitwerking 

verhaal, maar wel overzichtelijk. rekenen ons ook hierbij. Wij richten 
ons immers op de hele stad, maar dan 
vooral op de verkeers- en vervoers
aspekten van de ruimtelijke ordening. 
Voor het einde van het jaar willen wij 
onze reaktie geven. Aan alle leden 
alvast hierbij het verzoek om ons te 
laten weten wat men vindt dat wij 
straks moeten zeggen 

in een aantal nota's nog te verwachten. 

EN WAT OOEN WIJ NU? 

A liereerst dit: deze reaktie is nog geen 
kommentaar van de ENFB op de nota 
eerste stap. Het is een perso~nlijke 
impressie na doorbladeren en een beetje 
lezen van het hele verhaal. Tussen 
haakjes, het is natuur !ijk geen spannend 

De dingen worden bij hun naam 
genoemd, er zitten aardige kaarties bij 
en goede foto's. En - Hollanders op
gelet - het is grati~ verkrijgbaar zolang 
de voorraad strekt bij het gemeentelijk 
informatiecentrum en het. stadhuis . 
Het is de bedoeling dat erover ingespro
ken wordt, in negen groepen voor de 
verschillende stad;delen en ook door 
zogenaamde funktionele groepen, zoals 
de Kamer van Koophandel en organi
saties voor welzijnswerk. Wij als ENFB 

U kunt ook zelf meedoen in uw stads
deel. Raadpleeg de advertenties in de 
Haagse bladen. Hoe meer stem de 
fietser heeft, des te beter. 

Miehiel Timmerman 


