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e ·eel 
I n di t nummer treft u een veelhe id 
van "verplichte nummers" aan . in 
verband met de komende afdelings
vergadering: het jaarverslag , fi
nancieel verslag, begroting; ver
kiezingen van bestuur en afgevaar
digden naar de ledenraad. 
Verge l eken met vorig j aar breidt . 
he t aantal aktivi teiten zich uit. ' 
Op 11 okt ober j . l . organiseerden w~ 
samen met PSP; PPR en de afde ling 1 
van de PvdA een OPENBAAR VERVOER
AVOND in het Theat er i n .de Steeg. 
Het is de bedoeling met openbaar 
vervoer-aktiviteitendoor te · gaan, 
omdat tal van maat r egelen deze 
verveerswijze be'dreigen . 

V E R K E E R S D 0 0 R B R ~ K E. N 

Eind september werd de knelpunten
nota aan de gemeenteraad aangeboden: 
de Haagsche Courant en Trouw 
besteedden er uitvoerig aandacht 
aan. . 
Op 29 oktober j.l. was er de demon
stratieve fietstocht van het 
Stedelijk Verkeers c omité en de 
~.N.W.B. Of he t allemaal iets heeft 
~eholpen moeten we nog maar afwach
ten : tijdens de raadsvergader i ng 
van 31 oktober staakt en de stemmen 
a l, -v66rdat het eigenli jke voorste i 
werd behandeld. Dat bet ekent ui t 
stel. 

R A A D S V E R K I E Z I N G E N 

Op het ogenblik zijn er 3 E.N.W.B.
aktivelingen bezig met een reactie 
op het structuurschema v oor de be
schermde stadsgez ichten, een om
vangrijke papiermassa, di e op he t 
eerste ge z ich~ n i ets met de 
E .N.W.B. van doen heeft, ma ar die 
wèl belangrijk i s, omdat het een 
v oorbereidi ng is op het best emmings
plan voor de binnenstad. En daarin 
wordt vas tgelegd, waar de verschi l
lende func ties (wonen, vrerken , 
winkelen, recreëren ) pl aatsv .i.nden. 
Eind november worden, in verband 
met de raadsverkiezingen in mei '78, 
de E .N.W. B~ - standpun:ten t.a.y •.. 
verkeer en wat daarmee samenhangt 
aan de Haagse politieke part ijen 
ges tuurd. 
U ziet, werk te over, en dan hebben 
we het niet eens gehad over zaken 
a l s publiciteit, standwerk e . d. 
Al die ent housiastelingen, di e zich 
hebben opgegeven als AKTIEF l id 
(maar ook ander en natuurli j k ) z i j n 
zéér welkom op de afde l i ngsver
gadering om mee te denken èn te 
werken. 
Ten slott e kan nog worden ver meld 
dat de Zoetermeerse bevrijdings
be\.;egi:rig erin is geslaagd een eige;, 
afdeling .op .te richten: Zoet ermeer
der~, vee l succes en hou r echts ! 

Christiaan La Poutré 

~-----------------.--~--------------------------------------------~--~--~ 
Om de afdelingsvergaderingen voor 
alle leden wat aantrekkel ij k e r te 
maken, streven we ernaar vóór de 
pauze het huishoude l ijk d e e l af te 
ronden . Na de pauze kan d a n. een film 
of diaserie worden vertoond of kan er 
een lezing worden gehouden over onder
werpen, die direct met fietsen of meer 
met verkeer en vervoer in het algemeen 
te maken hebben. 
\vas er de vorige keer een film van het 
Stedelijk Verkeerscomité, de volgende 
vergadering (30 november a . s .) zal er 
een lezing worden gehouden door 
Rafael Smit van de vereni g ing Neder
land-D.D . R. Hij zal spreken over het 
verkeer en vervoer in de D.D. R., met 
name over het openbaar vervoer . 
De vereniging Nederland-D .D.R ., die 
zich ten doel stelt door het beschik-

Het verkeer en ··vervoer 
de D.D.R . • 

I 

b'aar stel l en van informatie en het 
stimul eren van wederzijdse qontacten 
een beter begrip tussen de bewoners 
van b e ide landen te kweken, geeft ons 
hierdoor de mogelijkheid kennis te 
nemen van het verkeer en vervoer i n 
een land dat velen van ons niet of 
nauweli j k s kennen. 
Daarom : tot ziens op 30 november a . s. 

Stephan van den Hoven 



F 
lt-foensdag 30 nov ember 1977 om 20. 30 uur. 

Plaats: C'JMV- r:Jebouw, Pn'n;:;e n@r-a.chf 4 
A G E N D A : 1 opening, vaststelling agenda 

2 jaarverslag (zie pag.3t4) 

3 financ ieel verslag + begroting (zie pag.1o ) 

. 4 A1'\.JJ3 - E.N.W.B . kwestie (zie pag.s ) 

5 ledenraad (zie pag. a·) 

6 overzicht aktiviteiten + vervolg 

11 

lOg 

- dwarsweg/verkeer in de binnenstad (zie pag.g ) 
openbaar vervoer (z ie pag.s ) 

- gemeenteraadsverkiezingen 
- structuurschets beschermde stadsgezichten 

7 verkiez ing afdelingsbestulrr + afgevaardigden 
naar de ledenraad (zie pag .10 ) 

8 rondvraag en sluitin~ afdelingsvergadering 

P a u z e 

9 het verkeer in de D.D.R.; 

1976..,1977 
Op d e afdelingsvergadering v a n 15 oktober 1976 \verd een afdelingsbestuur gekozen, 
bes taande uit Stephan van den Hoven, voorzitter, Rob van Putten, secretaris en 
Christiaan La Poutré , penningmeester. Daarnaas t waren er 2 werkgroepen regelmatig 
aktief, terwi jl voor speciale aktiviteiten special e werkg roepen werden gevormd. 

e werkgroep knelpunten bere i dde de uitgave voor van een nota, gebaseerd op een in a
pril/mei 1976 gehouden e nquête onder de Haagse E. N.W.B.- leden . Dat r esulteerde 
u i teindelijk in de knelpuntennota, die e ind september 197~,.aan de gemeenteraad werd 
gestuurd, vergezeld van 2 uitvoerige artikeÏen i n de ~aagsche Courant en Trouw. 
Ce werkgroep werving & publiciteit zorgde voor het betere "standwerk" op manifesta
ties , markten en dergelijke, maar ook voor meer bekendheid voor de E.N.W.B. door 
met de bakfiets in de Haagse binnenstad en. soms op andere plaatsen de straat op te 
gaan . Dat heeft veel nieuwe l eden opgeleverd , terwijl de hoge verkoopresultaten van 
_het E.N .W.B. -materiaal een gunstig effekt hadden op de inkomsten van de afdeling. 
<ren slotte werd een eigen Haagse folder ontworpen en gedrukt. 

Met betrekking tot de or;:ening van de Utrechtsebaan zijn er verschil l ende activiteiten 
ondernomen: nadat er 2 brieven waren geschreven over de dreigende afsluiting v an 
enkele doorgaande fietsroutes werden deze routes toch afgesloten . Reden voor de 
afdeling om op een avond de versperringen open te breken e n daarmee de afgesloten 
fietsroutes - zij het p rovisorisch - te herstellen. Op zaterdag 19 december, 2 d agen 
voor de opening, werd e r e en demonstratieve fiets tocht georganiseerd , omdat er nog 
steeds geen voorzieningen waren getroffen. Ongeveer 100 mensen namen daaraan deel. 
40 E.N.W.B.'ers stonden op 21 december langs de Utrechtsebaan met spandoeken. Op het 
moment, dat minister Westerterp passeerde rolde e.en aantal van hen een zelfgemaakte 
., zebra" uit en begonnen anderen een tunnel te graven. De politie, die in grote g etalen 
aanwezig was, maakte echter een einde aan deze vreedza~e acties. 

vorvoig Zt>.z. 
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VERVOLG JAARVERSLAG 

Begin april 1977 bracht de dienst Stadsontwjkkeling de Nota Verkeersafwikkeling 
Binnenstad uit. Doel: het reguleren van het verkeer in de binnenstad en daarmee het 
tegengaan van sluipverkeer. Uitgangspunt:. een gelijkblijvende hoeveelheid auto
verkeer binnende grachtengordel. Middelen: het geheel of gedeeltelijk verplaatsen 
van het doorgaand autoverkeer van bestaande routes naar nieuwe routes. Consequenties: 
doorbraken, sloop en onleefbaarheid in de oude woonwijken in de binnenstad. In een 
reactie op de nota aan het College van · burgemeester en wethouders gaat de E.N.W.B. 
vooral in op het gehanteerde uitgangspunt~ : een ge lijkblijvende hoeveelheid auto-:-
verkeer. Dit uitgangspunt is in strijd met het door de gemeenteraad aangenomen Ver
keerscirculatieplan, waarin staat, dat openbaar vervoer en langzaam verkeer moeten 
worden bevorderd en dat het autoverkeer moet vJo:cden teruggedrongen. Volgens de 
E.N.W.B. moeten de oplossingen worden gebaseerd op een verminderde hoeveelheid 
autoverkeer in 1980 
Rond de aanleg van de demonstratieve fietsroute heeft de E.N.W.B. een . 
aantal aktiviteiten ontplooid. Al -in 1975 \'Terd op landelijk niveau een aan·tal 
bezwaren tegen de beide projecten in Tilburg en Den Haag op een rijtje gezet: 
de projecten zijn te duu:r, duren te lang en vormen daardoor een afschrikwekkend 
voorbeeld voor gemeenten , die plannen hebben voor de' aanleg van fietsroutes. 

·~ afdeling Den Haag voegde daaraan toe, dat de Haagse route tot nu toe geen zware 
o1e lpunten heeft opgelost en dat hij bovendien niet past in een totaal plan: het 
s maar een losse flodder. Op 3 september l977 werd het gedeelte Weimarstraat 

geopend: reden voor de afdeling om alle bezwaren nog eens via een kleine demon
stratie naar voren te brengen. 
De omvang van de afdeling_ bestond tot nu t .oe uit de plaatsen Den Haag, voorburq, 
Rijswijk , Zoetermeer, Wassenaar, Monster, 's-Gravenzande, Wateringen, Naaldwijk en 
Leidschendam . In mei 1977 waren 'lle met een stand vertegemK·orc1igd 0p de Zoct.ermeerse 
Niveaubeurs: dat vormde het begin van een zelfstandige afdeling Zoetermeer. 

Tot slot wil ik hierbij een ieder die zich het afgelopen jaar voor de E.N.W,B.' 
heeft ingezet daarvoor hartelijk dankzeggen en te9elijkertijd de leden oproepen , 
om ook in het nieuwe verenigingsjaar zich in te ze tten voor een rechtvaardiger 
verkeer: via de E.N.W.B., of anders binnen wj.jkorganisatie, politieke partij of hoe' 
dan ook. 

Rob van Pu~ten, secretaris. 
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Op 18 oktober, de dag waarop de 

E .N.W.E. twee · jaar bestond,_ont

vingen we van de Koninklijke 

Toeristenbond ANWB een DAGVAARDING 

als verjaardagsgeschenk. 

Daarin werd onder meer gesteld, dat: 
·- als gevolg van de grote gelijke-

nis tussen de handelsnamen· (ANWB 
en E.N.W.E.) van de partijen het 
publiek zal worden misleid; 
door het voeren van de naam 
E.N.W.E. als verkeers- of roep
naam misleiding of verwarring van 
het publiek te duchten is; 
de ANWB schade ondervindt uit 
derving van debiet en aantasting 
van het gezag en de betekenis van 
de aanduiding ANVffi als handel s
naam respectievelijk roepnaam. 

De rechter 'wordt gevraagd de 
B.N.W.E . te verbieden deze naam 
verder te voeren op straffe van een 
dwangsom van f 10.000,- voor elke 
dag of keer dat dit V8rbod · overtre~ 

den wordt. 
Deze dagvaarding volgt op een brief- · 
vTisseling en gesprekken tussen de · 
.ANWJ3 en de E.N.W .E., waarbij van de 
zijde van de ANWB het st~dpunt 
wordt ingenomen, dat: 
-· de ANWB het ontstaan en de akti

viteiten van de E.N.W.E. toejuicht 
'en zich bereid verklaart tot 
samenwerking; 

- de ANWB het er echter niet bij 
kan laten zitten, o:ndat "wij in 
een ander geval, waarin een sterk 
op de ANWB gelijkende naam wordt 
gebruikt, juridisch zwak komen te 
staan; 

- de ANWB liever een procedure zou 
willen vermijden, daar deze de 
naam van de ANWB gean goed zal 
doen. 

.ANW~ , ENWI& 
~ . ,, 5 ;:::: 

Van de zijde van de E.N.W.E. is in 
deze discussie naar voren gebracht , 
dat haars inziens geen sprake kan 
zijn van verwarring of misleiding, 
gegeven het duidelijke verschil in 
doelstellirtgen en werkzaamheden van 
de E.N.W.B. als "vakbond voor fiet
sers" en de ANVffi als Toeristenbond. 

De ledenraad van de E.N.vr.B", op 22 
oktober 1977 in vergadering bijeen, 
heeft het besluit van de ANWB een 
gerechtelijke procedure in te stel
len betreurd, Zij heeft begrip voor 
het feit, dat de Amf.B haar goede 
naam en reputatie wil beschermen, 
maar is van mening, dat de E . N.W.B . 
daar op generlei wijze afbreuk aan 
doet . 
De ledenraad betreurt het tevens, 
dat op het herhaald verzoek van de 
zijde van de E.N.W.B. een regeling 
te treffen, de ANWB afwijzend heeft 
beschikt. 
Zij spreekt als haar mening uit, aat 
in de afgelopen t; .. re e jaren van ve~· · · 
warring of. misleiding bij het 
publiek niets gebleken is en be s lui t 
het oordeel van de rechter in ver
trouwen af te wach~en • 

steunfonds 
In verband met de kosten, die de 

E . N.iv.B. zal moeten maken voor het 

voeren van de gerechtelijke proce

dure en de verdere stappen rond 
' dez e onverkwikkelijke a ffaire, 

heeft de E.N . W~B . een STEUNFONDS 

ingesteld. 

,Zij, d~e de E.N.W.B. in deze pro

ceduxe willen steunen kunnen een 

bijdrage storten O:Q.I €{i.ronummer 

30255 t.n.v. ·de E.JID" .. W,.,Jl:. te Amers

ff.G!ort, onder vermeJ.ding van 

A.N W B, S T 0 P ERMEE 

.) 
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11 oktober - Theater in de Steeg. 

Organis.atie: PPR/ENW:B/PSP/PvdA-1. 

0 

Voor zo'n 40 belangstellenden gaf 
Jan Geleijnse, gemeenteraadslid 
voor de PPR, als eerste sp:reker een 
overzipht van de ontwikkelingen in 
het openbaar vervoer, met name in 
Den Haag . Het rijk heeft door de 
rechtstreekse overname van de te
korten van de HTI11 een grote in
vloed op met name tariefsverhoging 
en binnecl{ort ·wordt zelfs een 
r. onetarief ingevoerd. Tegenover de 
tarie f sverhogingen staat de ver
laging van de kviali t eit: een grof
mazig lijnennet, lagere frequenties 
en het opheffen van lijnen. · Wat wèl 
gedaan ·Hordt, is de verhoging van 
ri jsnel heden van tram en bus, de 
aanleg van vrije banen en de ver
keernlichtbeïnvloe ding ~ De PPR 
vindt, da t het openbaar vervoer 
gratis moet vmrël.en. 

~ rr·~G~\":f H\.K EL D 
-t'~r··· ~ - ·• RF:F 
" , ~" I J ~:. J .' ~ t t: •• 
Pieter de Jong van de PSP vestigde 
'L8 aand<::,cht op de ondemocratische 
·dj ze, 'iv.s.arop tariefsverhoginge:rl. 
tot stanrl. vlorden gebracht. De PSP 
wil een totale herziening van het 
t ariefssysteem: geen verschil tus~ 
s en enkele rei s en overstap en een 
veel goedkoper abonnement. De in
voering van een zonetarief heeft 
tot gevolg een ingewikkeld kaart
sy~tcem , 1-1aardoor het openbaar ver
voer onaantrekkelijker wordt. 
Bovendien betekent zonetarief een 
verkapte tariefsverhoging (de ge
middelde prijs voor een reis per 
l;ram of bus \vordt hoger). 

STE L ll ~~GEN 
De afgev~ardigde van de PvdA
afdeling 1 (Centrum), Bart Draaijer, 
poneerde een aantal stellingen. De 
belangrijkste daarvan waren: 
verhoging van de tarieven leidt op 
de lange duux · tot het veré'.wijnen 
van het openbaar vervoer; verlaging 
van tarieven en verbetering van de 
voorzieningen leiden .t ot verminde
rj.ng vt;J..n he t autogebruik ; het ser
v iceniveau van het openbaar vervoer 
i n de Schilderswi jk i s beneden 
niveau (gr ote loopafs~anden). 

.avon 

VERGEET · DE 1· 

FIETS NIET! 

i. 

l 

' \ ' 
'· 

Christiaan La Poutré (E.N.W.E.) 
sprak over de misleidende tegen
stelling openbaar vervoer - auto en ·· 
i-rees op de onverbrekelijke samenhang 
tussen openbaar vervoer en fiets, :· 
die samen een volwaardig alternatief 
zijn voor de auto. 
Verder ging hij in op de vraag, wát 
nu eigenlijk goede fietsvdor~ienin~ 
gen zijn. 

WERKGROEP 
In de pauze werd a.e film over de 
dwarpweg van het Stedelijk Ve·rkeers-
comité gedraaid. · · · 
Na de pauze was . er discussie; ver 
me ldenswaard is, dat daarin naar 
voren kwam dat de PvdA-achterban 
niet erg tevreden is over het · 
beleid van hun vertegenwoördigers 
in de gemeenteraad. 
Aan het eind van de avond werd af
gesproken, dat een werkgroep actie f 
zal blijven om de bevolking voor t e 
lichten over met name het dreigende 
zonetarief en andere beknibbelingen 
op. het Haagse openbaar vervoer. · 

Rob van Putter!' 



KNELPUNT-KWELPUNT-K1~LPUNT-KW~LPUNT-Kl • lELPUNT-KVlEL 

~IET PROBLEEM VAN DE MOLENSTRAAT straat moeten, ontwijkèn een aantal I rrussen Prinsenstraat en Noordeinde verkeerslichten en drukke punten, 
' loopt een s traatje, dat door zijn als ze via Terenstraat-Malenstraat-

geringe breedte en hoge gevel s een Noordeinde en Heulstraat naar de 
pittoreske indruk maakt. Behalve Parkstraat rijden. 
'NOonhuizen staan er wat winkel- Hoe vergaat het de andere wegge-
pandjes, restaurants en zelf een bruikers in de Molenstraat? Zolang 
· h t 1 het verkeer goed doorstroomt, onder-
~'1.eus o e • 
Het enige wat eigenlijk s t oort in vinden zij geen hinder, maar zodra 
in de Molenstraat - want daar het ergens stagneert ontstaan er 
draait dit verhaal om - is he t ver- problemen. De fietsers moeten zich 
eer, dat, hoewel het er zich in tussen de wachtende auto's wringen 

één richting doorheen begee f t, toch "........._",_,of hun weg vervolgen via het trot-
voor de n dige moeilijke zorgt. toir. Om een geparkeerde vrachtwagen 
In het brede stuk, dat wil zeggen te passeren manoevreren automobi-
aan de kant van d.e Prinsenstraat, listen hun voertuig half op de 
Jtaan altijd auto's geparkeerd, stoep. Dat voetgangers door deze 

, .;odat de capaciteit v-an de rijbaan prakti jken zwaar gehinderd warde!' 
1 er tot de helft wordt teruggebracht • ....,..~.~~behoeft geen betoog. Overigens , d.e 
• Verder zorgen vrachtwagens die ge- trottoirs in de Holenstraat nodiH;m 

I laden en gelost vlorden en taxi's door hun geringe breedte nie+, b:;: 1 

! 
die bij het Parkhotel klanten afzet- bepaald uit tot gezellig naast e l· 
ten of oppikken, voor het nodige kaar lopen. 

i :)ponthoud. Bovendien benutten De conclusie dat de Nolenstraat 
t steeds meer automobil i sten de Molen- · voorgoed of tijdelijk voor het 

. i s traat als sluiproute om drukke autoverkeer verboden moet worden, 
punten elders in de binnenstad te ligt voor de hand. Hem afsluiten 

~ vermijden. Het traject Torenstraat- ...::::_ tijdens de spitsuren kan tot het 
:'1olenstraat-Noordeinde-Heulstraat- gunstige resultaat leiden, dat de 
·voorhout namelijk biedt een uit- Molenstraat - en daarmee andere 
s tekend alternatief voor de geijkte straten in de omgeving- niet meer 
~oute Grote Marktstr aat- Kalvermarkt als sluiproute wordt gebruikt. 

' -Fluwelen Burgwal, straten met veel Misschien is er een oplossing te 
' verkee:rslichten. Trouwens, zij die. verzinnen, waarbij het fietsver-
, van de Prinsengracht richt ing Java- keer in beide richtingen wordt 

toegelaten! 
Joep van Hoof 

PUNT-KNEl, PUNT-K:\olELPU11T KNELPUNT- KWELPUNT-KNELPUNT:-KWELPUNT-KNELPUNT 

NU DE AFDELING ZOETERlVIEER IS OPGERICHT, HEEFT DE E.N.\if.B. 

Vrijdag 28 oktober j .1. wa3 he t 
eindel ijk zo ver: de officiële 
oprichtingsvergadering van de 
afdeling ZOETERMEER. Een voorlopig 
bestuur, bestaande uit Mart Bars
boom, Liesbeth Stikkeiman en 
Jan Boonekamp, had zich de afge
lopen maanden - met de hulp van 
anderen - al goed voorbereid , 
zodat die avond een prima pro-

- -
gramma werd voorgeschoteld ·aan 
dertig aanwezigen. 

HORZELFUNKTIE 
Wethouder Meijer van Verkeer 
opende de avond met een toespraa 
·en de feitelijke oprichting (het 
oppompen van een fietsband onder 
veel hilaritei1). Hij liet zich 
bijzonder positief uit over de 
E.N.W.B. en zag met name een 
·"horzelfunctie" voor de afdeling 
\V'eggelegd, om de aandacht te 
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vestigen op de zvrakKe punten in · 
het verkeersbeleid van de gemeente. 
Vervolgens sprak Christiaan 
La Poutré a l s lid van het landelijk 
bestuur over de geschied€n i s van de 
E . N. W. B. en de s t andpunt en t .a.v. 
de verhouding openbaar vervo.er/ 
f i e t s/auto. 

VOOR WEG VRIJ VAN 
DOORGAAN D.AU TOVER KEER 
Jan Boonekamp g i ng in op één van de 
belangr i jkste ver keersproblemeh in 
Zoe termeer , de Voorweg. Deze smalle 
en fraaie v1eg van Zoetermeer naar 
Le j_dschendam .krijgt momentee l een 
grote hoeveelhe i d aut overkèer te 
verwer:ken, waardoor f ietsers , "~Jöo et 
gangers en omwonenden in vaak 
l evensgevaarli j ke en onleefbare 
s ituat ies t erechtkomen . Afsluiting 
van deze weg voor doorgaand auto
verkeer is de enige oplossing. 
Hi ervoor zal de E.N.W .B. dan ook 
moeten gaan strijden. 
Mart Barsboom licht te de stand van 
zaken toe rond het (brom) fi etspaden . 
plan van de gemeente Zoeter meer, 
dat onlangs uitkwam . De E .N. W.B. 
heeft zich ~l bijzonder actief ge
toond bij de inspraakprocedure 

UIT DE I~NRAAD VAN 22-î0-77 

In verband met de drukke voorbe
r e i d. ingen rond de studiedag ·van 
26 november in Apeldoorn is be
s loten om de v olgende ledenraad, 
di e op 19 november zou worden 
gehouden , te lat en vervallen . 
De eerstkomend.e leder·.raad is nu op 
14 januari 1978. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Als afdelingscoördinat or i s aan
gesteld Bert Thomassen . Hi j zal 
onder andere de Ketting (het blad 
voor ac tieve E.N.V.l.B. 'ers) gaan 
ver zorgen. Er komt nog een nadere 
taakomschri j ving. 
+++++++++++++++-!-+++++++++++++++++++ 

Al s landelijk bestuursl i d vanuit de 
Afdel:j-ng Den Haag is Rob van Putten 
gekozen ; tegelij kertijd i s Chri s -

I t i aan La Poutré afget r eden. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

en alle wensen en knelpunten zi jn 
verwer k t in een notit ie, die be
handeld wordt in de raadsc ommi ssie . 

IEU s DSCENTRU 
~eter Kamminga, E.N. W.B. - l id en 
inspreker b i j de pl annen v oor he t 
toek~mst ige stadscentrum van Zoet e- -
meer, gaf aan h oe i n de ze plannen 
a l dan niet aandacht · wor dt best eed 
aan fie tsvoorzieningen. 
Ten slot t e werd er gesproken over 
taken en aktiviteiten voor en 
binnen de n i euwe a fde ling en welke 
prioriteiten er moeten worden 
gelegd. Er zijn hiervoor (ui ter
aard) meer aktieve leden n odig. 
Op de volgende a fdelingsvergadering 
zal hierover verder worden gepraat. 
Dan wordt er ook een definit i ef 
bestuur gekozen . 
Vast staat i n elk geval , dat de 
n ieuwe, 33ste E .N.W. B.-a fdeling wat 
betreft ledemrerving , pub l i cite i t 
en aktiepunten veel wer k t e doen 
heeft. 

Rob van Put ten 

De overgrote meerderheid van de 
.l edenraad is tegen naamswijziginE 
-van de E. H. W. B. en wi l dus in het 
proces stappen, dat de AN1VB t eger1 
ons heeft aangespannen (zie ook he i, 
artikel op pagina ). Een s peciaal 
daartoe geformeerd groepje gaat zi ch 
met het proc es be zighouden. Een 
advocaat is al enige tij d geleden 
i ngeschakeld. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++·I
Er was waarder ing v oor de inhoud 
v an de VogelVrije Fietser, zoal s 
die de l aat s te tijd is v erschenen. 
De reda ctie do s eert de art i kelen 
volgens een vas t , maar niet s t ar 
s chema . Voor ieder nummer wor dt 
getracht een thema te kiezen; 
i deeën v oor zo'n thema zie t de 
r edactie met belangst elling tege
·moet. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
De Afdel ing Amsterdam organiseert 
met vele andere groeperingen i n de 
hoofdstad op 27 mei 1978 een demon
s tratieve fietst ocht en r oept de 
andere a fdelingen op dit voorbeeld 
t e· volgen. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

\ 
j 
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DWARSWEGDEMONSTRATIE 

Op zaterdag 29 oktober j . .! ;- .:c, he:· 
dan zover: in samenwerk i 1:·.; 1 PL 

Stedelijk Verkeerscomi t é :r ·c•r~e 

de E.N. W .B. een demons1 l ó' :.i-=': s -
techt tegen de aanleg ·.~·;, •t :::·"•.:!g. 

Allereerst 1 wat is nu dl ,· .' 
Welnu 1 iedereen 1 die wel e · l~> ov' 
he·c Spui richting Rijswi jk. --~l ;,ej' 

. fietst heeft· ongetwijfeld J~~ g0kke 
razenddrukke Prins Bernha,·dviad•,·:: t 

·gezien. Kijk je nu ter ho yte v~n dat 
viaduct naar rechts (en è .3.;· kun j e 
vel lig doen 1 het stoplich ë !st 
geruime tijd op rood) dai1 z. ie j ( hoe 
die auto-zee zich over de V•. , ·rl, ~!es 
de binnenstad in perst. 
Om dit autoverkeer nu tegemo ·, · te ko..;. 
men heeft het gemeentebestuu: ·1et 
ongelukzalige plan opgevat , •Y• dit 
verkeer via een soort raceh.·1an (de 
dwarsweg genoemd) vanaf he t :>r. I S 

Bernhardviaduct over het Zu id\va l land 
en de Brouwersgracht, met >~en ontslui
tingsweg door de wijk Kortenbos ch, 
naar de Prinsengracht te le:ide1·, 
Als gevolg hiervan zulle:1 vc.Rl wonin-
gen gesloopt moet.en worden . ' l len 
de woningen , die blijven si on leef-
baar worden door het voorl:. 1 > 2 

autoverkeer. Nu weten jul 
e demonstratie begon om 
et Prins Bernhardviadu l 
aaL om kwart voor een < 

on het volk ook net zo 
e s tromen. Iedereen kri 
ankernst een stenciltje 
edr ukt met onder andere 

n 

n.·: te 

en rou.te en een aantal ye ' 1 -sugq.,• , ies 
aar van HOP HOP HOP, DWARS .LG S'l'f)r · ! 

och wel het meeste insloeJ, hoeïe l 
ok bekende kreten als FIE!"~Elf ,J, , 

.-------------··---

AUTO'S NEE! en DE FIETSERS ZIJ HET ZAT 
DE AUTO MOET UIT DE STAD! of JOHNSON

1 
, 

MOORDENAAR (oh, sorry, ik zit bij de 
verkeerde demonstratie) veel gehoord 
werden. Het was kortom heel gezellig; 

.met ongeveer 400 man en vrouw door 
het centrum fietsend onder een ruime 
politie-escorte. 
Rond kwart voor twee werden we op het 
Buitenhof opgewacht door een drumband 
en ma jorettencorps, die ons naar het 
gemeentelijk Informatiecentrum leidde·n . 
Hier werden we achtereenvoigens toege
sproken door Jan Willem van der Velde 
(Stedelijk Verkeerscomité), Riet Gra
bijn (Kortenbosch) die een lief ver-
haaltje hield, en vervolgens kwamen 
het raadslid Geleijnse (PPR) en wet
houder Hardon van Stadsontwikkeling 
aan h~t woord. Beide sprekers be
toogden (zij het in andere bewoordin-

. gen) dat zij, en met hen de fracties 
van PPR en PvdA in de gemeenteraad, 

. tegen de aanleg van de dwarsweg waren. 
Maandag 31 oktober is de dwarsweg in 
de gemeenteraad aan de orde geweest. 
Nadat eerst een amendement van de 
PvdA was afge stemd (dit hie ld een 
variant in, waarbij de dwarsweg in 
plaats•van over het Zuidwalland over 
de Lutherse Burgwal zou lopen) , staak
ten de stemmen op èen amendement van 
het CDA, een amendement op het oor
spronkelijke tracé, waarbij het deel 
over het Zuidwalland wat smaller zou 
worden, maar mèt reservering voor de 
volle breedte. 
Dat betekent, dat de eigenlijke vraag 
niet aan de orde is geweest. Dat ge
beurt nu op maandag 28 november a.s. 
Al met al ziet de toekomst er niet be
paald "dwarsweg-loos" uit. 

Piet Slot 
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TOELICHTING OP AGENDAI)TTNT 7 

B e s t u u r s v ~ r k i e ~ i n g e n • 
Van het huidige afdel:tüsb <a stuur treedt de voorzitter, Stephan van den·Hoven, 
af. De twee overgebleve "'en 12 ;ellem zich v06r het komend jaar herkiesbaar: 
Christiaan La Poutré aL .. vc · :-·"zi tter en Rob · van Putten als secretaris. 
Hoewel de E.N.W.:B.-statu.t :n; :~ en driehoofdig afdelingsbestuur voorschrijven 
worden in het voorstel.; sJ ·· ht~ 2 mensen voorgesteld. 
Dat er geen derde man of ·: ouw kon ·,;orden gevonden is te wijten aan het 
feit, dat · er de laatste . i;:', i t nogal wat mutaties hebben plaatsgevonden onder 
de aktieve ledei;l• Wel is ...... i,• · is daar·door het aantal van hen vergroot, het ZlJn 
wel grotendeels ' ''nieuwe Jii '<;- n"_, v:an wie je .niet direct mag verlangen dat ze 
in een afdelingsbestuur ?d."tLi.ng nemen (hoewel we dat jammer vinden). 

' Natuurlijk doén we hierl.Ji;j nogmaals een beroep op de mensen om zich verkies
:' baar te stellen; dat h e . .).o:·t n iet persé als penningmee2te:r:f es . een ander e 

_ _!_aakverde~~?.~. is al tij . 1 Oé;,·s ~ i. jk;. 

i: 
I. 

I 

Ten aanzien van de verlf j·•'3h;.~en geldt, dat tegenkandidaten door 10 leden 
kunnen worden voorgest t F ; ~angstellenden voor een van de verkie~bare 
plaatsen doen er echter .'Uldig aan vooraf contact op te neme:p. me t het 
afdeLingsbestuur, omda~ ' mogelijk wordt om direct door het bestuur te 
worden voorgesteld. 

V e r k i e z i n g 
Zesmaal per jaar kome 
uit te wisselen met e 
gezicht van de E.N.W. v. 

de ledenraad is het \ b 
wisselt. Vandaar dat ._· v 
uit Henk :Blauwgeers, Fr i+s 
Vanzelfsprekend blijft 1 ,+ 
gaan naar de ledenraad. 

1 g d e n l e d e n r a a d • 
n voor de ledenraaa bijee n om ervaringen 
aen en gezamenlijk het landelijk 

Jr de voortgang van de discuss ie in 
.· samenstelling erve..n niet al te veel 
bemanning wordt voorges teld, bestaande 

Ko·JJ, '<.ull m Christiaan La Poutré. 
.a'o , ·üijk ·,roor andere geïn-';eresseerden om mee te 

Het afd.elingsbestuur. 
=======:::::;:::==========--.--::::·-::-- =====:.==.:::============================ 

F I N A N C I E E L 

INKOMSTEN 

0 f g R Z I C H T 1 9 7 6 - · 1 9 7 7 

Afdracht contibutie 
Opbrengst verkoopmateriaé·.,. 
Saldo per 1-10-76 

B E G R 0 T I N G 
INKOMSTEN 

Afdracht contributie 
Opbrengst verkoopmat t 

1 

1838 
f 800 
f 294 

f 2932 

' ' 

UI'l'GAVEN 

Fietsbel drukken +verzenden f 1215 
Bakfiets onderhoud + sta.ll i ng f 97 
Knelpuntennota f 638 
XAnifestaties, publiciteit, e.d.f 357 
.r·ï; rechtsebaan-akti e:s f 61 
Afè.elings- en andere vergader. · f 148 
CO!·respondentic, porto f 82 
Stukken raadsecmissie O.V.V. f 82 
Diversen f 6 
Saldo per 30-9-77 t _ _1.1(z, 

f 2932 

- 1 9 7 8 

TJITGAVEN 

3300 

· etsbel drilleken +verzenden 
kfiets onderhoud + stalling 
nifestaties, publiciteit e.d. 

.'de 1 ingsvergader ingen 
.e.":'ngroepvergaderingen 
3tQ~ken raadscowmissie O.V.V. 
Correspondentie, porto 
Div. abonnement r;n 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
t. 
f 

)200 
250 . 

1000 
300 
300 
100 

50 
100 

3300 





DE E.N.W.B.-WINKEL. 

STICKERS fijn dat ik fiets 
4 stuks 
E.N.W.B.-sticker 
4 stuks 

AFFICHES autorijden? ga nou 
gauw fietsen! 
voorrang voor de 
fiets 

T-SHIRT alleen nog in 

f 0,30 
f 1,-
f 0,15 
f 1,--

f 1,--

.f 0, 50 

beperkte mate K-S-M f 10,--

eerste enige echte AUTOKWARTET 4,--

JUTEN TAS lp-formaat f 5,--

BELEIDSPLAN langzamn verkeer 
(uitgave van de E.N.W.B.) f 4,--

KNELPUNTENONDERZOEK van de 
E.N.W.B.-afdeling Den Haag f 3,--

rivieren, dijken, polders en 
overzetveren door Meta de Visser 
(boekje met 20 FIETSROUTES IN 
ZUID-HOLLAND) f 6,90 

.Sr Z~Jn 5 verkoopadressen bij 
E.N.W.B.-leden thuis. Het is daarom 
handig & verstandig om van tevoren op 
te bellen om te weten of er iemand 
thuis is. 

VERKOOPADRESSEN: 

Beeklaan 456b 

Hertenrade 111 

Hendrinaland 78 

450537 

664420 

Stevinstraat &2 (~.hm Groen) '5SB632 

Steenvoordelaan 278, Rijswijk 945951 

E.N.W.B.-afdeling Den Haas 

Postbus 11638, 
2502 AP 's-Gravenhage. 

AFDELINGSBESTUUR 

Voo.rzi t.ter: Stepban van den Hoven 

Secre·taris: Rob van Putten, 
Ieplaan 98, Den Haag. Tel.: 323443 

Penningrileester: Christiaan La Poutré, 
Beeklaan 456b, Den Haag , Tel.: 450537 

r EDENRAAD 

.2 drie plaatsen voor de ledenraad 
zijn vacant. Op de komende afdelings
vergadering zullen ze worden opgevuld. 

LANDELIJ'K BESTUURSLID 

Rob van Putten, Ieplaan 98 , Den Haag. 
Telefoon: 323443. 

AAN: 

Port betaald 
Port payé 
's-Gravenhage 

J .G .M ... vr.m Huar.~n 
u~n SoLitell'l.rlde:la,:m 53 
Di$~·• ~laèllg - ~.Gî ~: 

DE FIETSB~ '. 

Postbus 1l 6 ., '; 
2502 Al

' s-Gravenhag·: 
Verschijnt. 6x per jaa '

Blad van de E.N.W.B.-afdeling ·oen Haa,, 

Thomas Hood



