
FIETS 

v.erschijnt 6 maal 

per jaar 

oktober 1977 
nummer s 

WB 
AFDELING 

EN HAAG 
REDAKTIE POSTBUS 463.8 

MET IN DIT NUMMER 0. M 

DE AFDELINGSVERGADE RING 

FIETSROUTE WEl MARSTR o 

FIETSDEMONSTRATIE 29 OKT 



;IN HET KO RT 

KERNGROEPVERGADERING 19 SEPTEMBER 

Op de kerngroepyergadering zijn 
enkele afspraken gemaakt over taak
verdeling: er zijn groepjes mensen 
verdeeld over de volgende onderwer
pen: 
- Ledenraad 
- Voorbereiding demonstratieve 

fietstocht 
- Diskussie-avond Openbaar Vervoer. 
- Gemeenteraadsverkiezingen 1978 
- Redaktie Fietsbel 

28 OKTOBER 1977: 

OPRICHTING VAN DE AFDELING ZOETEE}ffiER 

Vrijdag 28 oktober 1977 krijgt Neer
land's snelst groeiende stad een 
zelfstandige a fdeling. : 
Om half acht begint dan de oprich
tingsvergadering, waarbij de t oekom
s t ige aktiviteiten van de afdeling 
worden besproken. Verder zijn uit
genodigd: wethouder Meijer van 
verkeer en vervoer en iemand van het 
landelijk bestuur van de E.N.W.B. 
Het definitieve programma wordt nog 
aan de Zoétermeerse leden toegestuurd. 

VRIJDAG 28 OKTOBER 1977 

O.S.Z.-GEBOUW, DORPSSTR.A..AT 33 

ZOETERMEER 

VERGi\DEfiNG 
Dinsdag 18 oktober 1977 

om 20. 00 ·uux 

Wijkgebouw Leyenburg 
Hoogkarspelstraat 83 
Den Haag. 

Het was de bedoeling geweest op deze 
vergadering jaarvers l ag, financieel 
verslag, begroting, bestuursverkie
zingen en verkiezingen voor de leden
raad te houden. Helaas zijn de voor
bereidingen hiervoor nog niet zover, 
dat de benodigde voorstellen 
al in de fie t sbel kunnen• 
Daarom wordt deze afdelingsvergadering 
gekombineerd met de kerngroepvergade
ring (dat is de vergadering van afde
lingsbestuur en aktieve leden). 
De agenda luidt al s volgt: 

1. Opening, notulen, mededelingen, 
vaststelling verslag. 

2. Landelijke ledenraad 
- redaktiebeleid VogelVrij e Fiet s er 
- voorstel tot verhoging van de 

minimum-kontributie. 

3. Rondvraag & Sluiting afdelingsver
gadering. 

4· Kerngroepvergadering. 
Kerngroepleden ontvangen hiervoor 

nog een agenda. Geïnteresseerden 
kunnen er een aanvragen bij het 
afdelingssekretariaa t, postbus 11638, 
Den Haag. 



VERSLAG VAN DE 5sepL 

AFDELINGSVERGADERING 

1. OPENING 

Het 10.000 ste E.N.W.B.-lid is 
"binnen". 
De binnenkort toegezegde avond over 
verkeersregels kan nog niet door
gaan, omdat de Haagse verkeers
politie dat niet meer doet. De 
Rijswijkse politie zal nu hierover 
worden benaderd. 

2. PLANNEN NIEUWE SEIZOEN 

In het afgelopen jaar hebben er 2 
werkgroepen gefu.nktioneerd: 
de werkgroep knelpunten heeft een 
knelpuntennota geproduceerd, die 
nog naar gemeenteraad en pers moet. 
De werkgroep werving & publiciteit 
heeft vooral gezorgd voor het aan
wezig zijn van de E.N.W.B. op 
manifestaties, infomarkten e.d., 
terwijl er ook met de bakfiets op 
uit werd getrokken om op zaterdagen 
in de stad te staan. Verder werd er 
een op Den Haag toegespitste 
E.N.W.B.-folder uitgegeven. 

Voor het niemve seizoen wordt voor
gesteld om eens per maand met het 
afdelingsbestuur èn de aktieve 
leden bij elkaar te komen en te 
bespreken wat voor aktiviteiten er 
zullen plaatsvinden en wie dat doen. 
De eerste keer dat er zo'n "kern
groepvergadering"zal worden gehou
den is op maandag 19 september. 
Ideeën voor nieuwe aktiviteiten : 
- Een aktie of (fiets)demonstratie 

samen met het Stedelijk Verkeers
comité in verband met de behan
deling van de nota "Verkeersaf
wikkeling Binnenstad" eind okto
ber. 

DE-MOt-.tStAb E 

1 i Ets \:oc.ht 
ok't2.9 
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In het voorjaar van 1978 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Daar
voor moet er een E.N.W.B.-urgen
tieprogramma/wensenpakket naar de 
deelnemende pa~tijen worden ge
stuurd. 

- Diskussie-avond over het openbaar 
vervoer, waarvoor de E.N.W.B. is 
uitgenodigd door de P.S.P. (in
middels is bekend dat de organi
satie wordt gevormd door P.S.P. , 
P.P.R., E.N.W.B. en P.v.d.A.
afdeling 1). De avond wordt ge
houden naar aanleiding van de 
tariefstijgingen van 3 oktober. 

3· LANDELIJKE LEDENRAAD 
In verband met perikelen rond de 
naamvoering van de E.N.W.B. werden 
de mogelijkheden van een wijziging 
besproken. 

4. RONDVRAAG 

Vraag: behoort Leidschendam bij de 
Afdeling ·nen Haag? 
Antwoord:· Ja, maaf er wordt we1n1g 
aan .gedaan, omdat de ak;tieve leden 
meestal Hagenaars zijn. Er wordt 
naar gestreefd om de buitenplaatsen 
zoveel mogelijk zelfstandig te 
maken. Dat gebeurt binnenkort met 
Zoet-ermeer. 

Voorstel: stencil op voorruit van 
automobielen, die op fietsstrook 
geparkeerd staan. 

Voorstel: kombineer de demonstratie
ve fietstocht . met het aanbieden van 
de knelpuntennota aan Wallis de 
Vries (verkeerswethouder). 



DWARSWEG WEG ! 
Op 31 oktober a . s. wordt er door de gemeent eraad beslist over de 

verkeersplannen in de binnenstad . Als de plannen van het gemeente

bestuur doorgaan wordt er een brede autoweg aangelegd om het 

centrum heen, dewars door de oude woonwijken Oude Centrum , Schil

derswijk, Westeinde / Kortenbosch e n de Archipelbuurt. Veel huizen 

zijn al geslbopt of dichtgetimmerd, ve len dreigen te volgen . 

De bewonersorganisaties van de betrokken wijken , verenigd in het 

Stedelijk Verkeers comit~, protesteren hier a l lang tegen; hun 

a r gumenten worden echter door de gemeen te domweg van tafel geveegd. 

De laatste mogenlijkbeid om de plannen te veranderen en de 

gemeenteraad te beïnvloeden 1s: massaal protesteren! 

Dat kan op ZATERDAG, 2~ OKTOBER 19 77 tijde ns een 

DE M 0 N ST RA - T IE V E F I E T S T· 0 C H T - ' 

d i e om 13 . 00 uur vertrekt vanaf de Zwart eweg nabij het 

Prins Bernhardviadukt. De route leidt langs het trac€ van de 

dwarweg en eindigt op de Groenmarkt, waar de t ocht wordt 

besloten met muziek: sprekers en stands . 

ORGANISATIE : Stedeli jk Verkeers~umit€ en E . N. W. B.- afdeling De n Haag . 

LE'l' OP 

Maandag 31 okiober wordt de gemeenteraadsvergadering gehouden , 

waarin over de verkee rsp lannen wordt beslist. Kom daarom dan 

naar de raadszaal op de Groenmark t . Een volle publieke tribune 

zal de argumenten van he t Stedelijk Verkeersc omit~ kracht bij zetten 
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DE ENWB_ 
BAKFIETS IN DE 

WEIMARSTRAAT 

KLEI~E E.N.W.B.-DEMONSTRATIE BIJ 

DE OPENING VAN DE FIETSROUTE IN DE WEIMARSTRAÀT. 

Zaterdag 3 september was het feest 
in de Weimarstraat: het gedeelte 
Weimarstraat van de fietsroute van 
Westerterp door Den Haag werd geopend. 

Voor ae winkeliersvereniging reden 
tot een commerciële stuntom de verkoop 
te stimuleren. 

Voor Westerterp een reden om ook 
te komen. 

Voor de E.N.W.B. een reden om .. ...... . 
juist! Een reden om het publiek er op 
te \vijzen dat 10 miljoen toch wel erg 
veel is voor zo'n rood ~tukje asfalt. 

Hoewel in eerste instantie was 
afgesproken dat er geen E.N.W.B.
aktiviteiten zouden plaatsvinden 1 was 
de komst van Westerterp himself vol
doende om toch wat te doen. 
Om 2 uur zou de officiële opening ge
schieden: Westerterp zou samen met 
Wallis de Vries door een papieren doek 
heen fietsen. Tegen die tijd kwam ook 
de E.N.W.B.-bakfiets, versierd me t 
2 spandoeken "met 10 miljoen is meer 
te doen" en geflankeerd door 4 mede
strijders, er aan. We werden meteen 
door de pqlitie opgevangen en gewezen 
waar we wel en niet mochten staan. 
Ook werd ons gevraagd niet op het ~ 
fietspad mee te rijden met de stoet '~ 
achter Westerterp. Ernaast op de rij-
weg mocht dus blijkbaar wel 1 zodoende 
konden we mooi naastde bewindsman 
(die wegens een voetblessure in een kar 
werd gereden) als protest meerijden!! 

. l 
Halverwege, toen de stoet terug

keerde·, k'l>~amen we voor de keuze om of 
op het fietspad mee te fie·tsen of tegen 
het. eenrichtingsverkeer in de weg op te 
fietsen. Door oom agent werden beide 
mogelijkheden afgewezen, dus is de bak
fie·t s vi.a een omweg naar het Regentes
seplein teruggefietst. Daar werd in 
Café Emma nog een persbij eenkomst 
gegeven waar we helaas .,niet bij mochten 
zijn. Wel werden v:e in de, gelegenheid 
gesteld onze bezwaren toe te lichten 
voor een verslaggever van VARA's 
Dingen van de Dag. Dit is nog dezelfde 
dag uitgezonden. Op ons bezwaar, dat 
de beide fietsroute s in Den Haag en , 
'l'ilburg en Den Haag te duur zouden zijn'; 
en "losse flodders" waren, antwoordde 
Westerterp in dezelfde uitzending dat 
alle maatregele n pasten in een totaal 
plan, dat het fietsen weer moet bevor

ren. Toen stonden de E . N.W.B .'ers wel 
even met hun oren te klapperen. 
Al vanaf de oprichting van de E.N.W.B. 
is er aangedrongen op het maken v.an 
zo'n plan 1 e r zijn karoervragen over 
gesteld door Wetserterps partijgenoot 
Cornelissen en de E.N.W.~. zelf heeft 
het _alt~rnatieve Beleidsplan Langzaam 
Verkeer opgesteld. We zijn nu wel zeer 
benieuwd naar dat plan van de minister. 

5 



I • 
Begin oktober gaan de open

baar-vervoerstarieven weer 

met 5% omhoog. Voor de HTt-1 

is dit -na de 7% verhoging in 

februari- al de 2e keer dit 

jaar. Ondertussen worden er 

lijnen opgeheven , moeten we 

steeds langer op de tram wach

ten en dreigt een verdere 

servicevermindering. Is dit 

nou ~bevorderen van het open

baar vervoer"? 

E1 
Hel k n an ers • 

..... -el nders. H 

is 't theana van 'n o enbare avond van 
PSP, PPR, E \\"B en vdA- afd. 1. 

ag 
i 

programn1a: 

E 

ii e • 20uur 
iw WESTEINDE 

165 

sprekers, film, diskussie, 
stands!! 

BR:USSIE · VRIJ 



ander vervoersbe eid in e aag! 
Het ~faagse apenbaar vervoer zit al jaren in 't 
slop. Ieder jaar (dit jaar zelfs 2 keer) beta
len we méér voor onze kaartjes. In ruil daar
voor: géén verbetering van het openbaar vervoer. 
Integendeel: lijnen worden opgeheven (bus 25 
r ijdt niet rreer naar station Holland Sp:x>r), 
frekwenties worden lager (door het rijden net 
dubbele trëÎmStellen bijv.) , nieuwe wijken krij
gen geen verbinding (zo rcoet Kraayestein het 
nog steeds doen net 2 bussen per uur. Met de 
aanleg van de beloofde snelle tramlijn naar de 
stad wacht rren kennelijk tot iedereen een auto 
heeft gekocht) . 

DE GEVOlGEN ZIJN DUIDELIJK 

Het openbaar vervoer is relatief duur en on
aantrekkelijk gemaakt. Wie het kan, ma.ak.t ge
bruiJ: van een auto. Bus, tram en trein lijken 
een restvoorziening te worden, alleen bestem:l 
voor huisvrouwen, kinder en, jongeren. en be
jaarc:en. Gevolg is dat de Haagse birmenstad 

·wordt volgel:x:>uwd n:et viadukten, parkeerterrei
nen en autobanen. V..Te betalen daar rret z'n 
a l len de tol voor: in geld naar ook in ver
keersslacl>toffers! 

E.c is ecm oplossing, maar daarvoor is een ander 
beleid nodig. Een beleid dat allereerst gericht 
is op het gezond naken van het openbaar vervoer 
Cloor uitbreiding van het lijnennet, kortere 
wachttijden, snellere verbindingen, vrije banen 
en een drastiese verlaging van de tarieven. Ben 
beJeid dat voorts steunt op het daadwerkelijk 
bevo:rderen van het fietsen: o.a. door het 
s cheppen van veel veilige fietsroutes. 
Dam'Tla zal het ook rrogelijk zijn het autoverkeer 
t e rug te dringen, orrdat er dan goede en goedkope 
a lternatieven voor de auto zijn. Hoewel het 
openhaar vervoer veel geld kost, si het eigen-
] ijk "'.Ninstgev-end": het is zuiniger, veiliger, 
m:t lieuvriendeli jker, en het is er voor ons 
allemaal. 

çHier spreken 

~ 

Efl DMRCM l'UEI' HEI' ANDERS! . 

De vicieuze c i rkel van slechter en duurder 
baar vervoer - minder klanten - rreer auto 's 
rroet doorbroken worden. De middelen daarvoo_ 
zullen in eerste instantie voor een belangr 
deel door het Rijk beschikbaar gesteld rroet 
worden. Wil het zover kOiren, dan is een ge.~ 
andere opstelling van het Haagse gerreentebe· 
stuur nodig. Het rroet zich niet langar neer · 
leggen bij ,a lle aanvallen van bezuinigings
woede van hogerhand, maar sáiren met de Haa , 
bevolking strijden voor goed en goedkoop op: 
ba.ar vervoer, tegen inkri.rrg?ingen en tariefs· 
verhoginge.Yl ! 

. 0 enbare av nd 
Over de. rrogelijkheden van een ander vervue 
belei d organiseren PSP, PPR, ENWB en Pv'dA 
afdeling 1 een diskussie avond. Deze wordt 
gehouden op dinsdag 11 oktober a.s. om 20. 
uur in Theater IN DE STEEG, Westeinde 165, 
Den Haag. Op het programma staan o.a. spre· 
kers van de organiserende groepen (waarond 
h~t PPR-gerreenteraadslid Jan Geleynse) , de 
fllm IMarsweg HO! en een diskussie rret de 
zaal. Er zijn informa.tie-stands aanwezig. 
De toegang is gratis en de diskussi e is v.ci 

lnl: Geest 57, Den ·a 



De sticker "Fi jn dat ik fiets" f 0,30 

De ENWB-sticker 

- 4'atuks: f 1,00 

f 0,15 

- 8 stuks: .. ! 1,00 

Het eerste ~nige echte autokwartet f 4,00 

Het a.:ffiche "Voorrang voor dé fiets" f O, 50 

Het affiche "Autori,jden? Ga nou gauw fietsen!., 

Het ENWB-T-shirt 

De .ENWB-tas 
i 10,00 

:f 5,00 

NWB Beleidsplan Langzaam Verkeer 

Knelpuntennota (over Den Haag) 
f 4,00 
t 3,oo 

WlNKEL 

Go0.d nie1nrs voor fi!~tsbezittGrs 
uiens v<:hikel ceH opknapbeurt 
nodig heeft maar die de ballen 
verstand heeCt van da t soort 
-,;,u~rl;:jes.Cr i s nl . 'n boelcuerL 
vcrschen!~n Haarin h0t vervoers
rn:i cLlr?l Fiets geheel ui telkaar 
.!_!;P.no•,en 1vord om zorlo Pnd e de 
kernris vun het inelh:au.rzet t,en 
bij te brP.ngen. 
Een gehele o~leiding tot Fif"ts
hc:rsteller,zoals dn nitgcvrr 
opr!lerh:t,is het nict.Tlat· g0nft 
echter een a;.•. rclig; inzicht aan 
dn zelfhersteller in de t ech
nir.k van de Fiets.Alle ondc~rde;;. 
lc; n '•ordP.:n systematis ch door
genomen terwijl er tRvens een 
h~ndleiding lJorrtt ge~even voor 
lu~t vlechten vnn eon '~'iel, het 
op7.ettcn v/e J;:cttin~;kast etc. 
ry czP. informatie is ovcrzichte
l_j .}J\. opfr,cs tc,lrl 0.11 van illustra
ti(~S voorzien. 

Verkoopadressen: 

Beeklaan 456 b 
tel. 45 05 37 

Steenvoordelaan 278 tel. 94 59 51 
- Herten:t>ade 111 tel. 66 44 20 
- Hendrinaland ,78 tel. 85 96 13 

Een \ve1Jço r;1 stnl: lel\:tnnr dus 
in een tijd l 1<1i:u· het Fietscn
makersheroefJ dreigt uit te ster 
ven aangeziA n vcrvangen ;çor?d 
Lope r lijJd te zijn dan rcparo
ren .Ep voor de tork omst •••• 
wcg~ooifiet sen! ! ! 
tlocht het voJerlc.-r~li,ik zover ko1;1en 
dan is zo'n boek onmisbAar voor 
eon ieder die zelf zijn Firts 
wil ma]cen. Jant de techniek van 
'n Fiets blij~t te overzien, 
of' niet soms? 
Het. hook is ui i: ge_c;f'vcn door 
VAle! Voorschoten, kost f:>2, 50 , 
i s ~cs chrnV(·~n (loor 1' v. Duur en 
en F L Eamphuis P.n }H'nt 

,.simpel,. Fi~;:tstechnick . 
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