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TWEE -
Volkomen onve·rwacht is hier dan de tweede fietsbel. Eeit extra 
nurriiner, "rel dun, maar geheel ge".Jijd aan de Utrechtsebaan. 
Daarover straks meer. · - ... - . ··· 
Voor sommige mensen is dit de eerste fietsbel. Dit komt omdat 
kort geleden de omvang van de afdeling Den Raag is v ergroot. 
De afdeling bestaat nu uit de plaatsen Den Haag, llijsi,rijk, 
Voorburg, Leidschendam, Vateringen, Monster, Poeldijk, Naaldlr.ijk, 
Ronselersdijk, De Lier, JYiaasdijk, Hassenaar en Zoetermeer. 
Voor aktiviteiton in de plaatsert buiten Den Ha ag is de afdeling 
afhankelijk van de daar '·ronende leden. Zij kunnen h1ee dingen 
doen: zèlf een afdeling opzetten (hiervoor moeten er in de des
betreffende plaats 1·re l 15 betalende leden '"onen) of steun vragen 
bij de afdeling Den Haag. Het a dre s is Pos tbus 4638. 

VOOR BELANGRIJK NIEUWS OVER 
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UIT NODIG I NG AKllfEVERG'ÄOERJ NG 
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~---Binnëiilêor·:r ·wardt ' Cie - Utreèh.ts~baan, een autosnelweg d'~'>ra.rs door het 
' Haagse centrum, opengesteld voor het autoverkeer. Men kan 'dan 

vanaf de rijksweg Den Haag - Wtrecht rechtstreeks doorrij<;~h naar 
het hart van Den Haag. ·. · · : 
:Bij de aanleg van deze 1700 rfl.eter lange open tunnelbak heeft ·{!ten :· '. 
(gemeente en rijk) de Haagse ; fi~tsers letterlijk in de vr;t.e ,~èn . ;:.·':•, .. ~i;~·- . 
gereden. De voor fietsers zo îa?Jltrekkelijke . route Koekamplaf+h ~- %"·;;.< 
Kerkpad (door het Haagse Bos) :'f rórdt namelijk önverbiddelijk" ond.er· •: '?i;:;, 
braken door dit milioenenpro.:f~kt • .L".l ruim een half jaar voor de , · 
"O];ren:ing---~iërd- a·e··-överî3'feek .. onil,8gelijk gemaakt door plaatsing< van · 
hekken, en dat terwijl er noé(geeneens auto's reden.· . · i\· 
De ENVJJ3-afdeling Den Haag heeft _.:reeèts meerdere malen tegen' deze .. · 
gang van zaken geprotesteercl \en'' er bij de gemeente op aanged~onge:n···:' · 

. om ·de verbinding"Koekamplaan·'":· ·Kerkpad te herstellen. 'Üi teindÈüijk 
hebben 8 El'T\tlJ3' ers op een avond zèlf maar e.en deel van de versper-

; l3~:~ge~\ ye;;tH~jçle:rd;, 1vp.ài~'9<nr Je~l,l provisori~Çhe: : · oversteek is , behouden. 
5' / ' :t ~;;., ,_:· •:. ·:·~ ;; f- 1: ...... '~·~ "''"; k ............ ~· ;." ~ 1." •••• ~ .-~.' ~······ . ,. ' ·.. • ' ~ • -

In .. de a~L?e;to:pwn :i.er.,~-~.de -~Fl~ 9-u~d:.~i:jk , ~E1)·rorden dat er o;:> dil? pla:ats 
{·; ~~h brl{~ ~(),~, .J;~e,J_ ,),za;l :kOlUF!iJ.•j Ib.e:roveJ:> . wordt momenteel overleg 
· gevoerd tussen rijk en gemeente • 

..• He.-t. "staat echter,·-vast ·< dat ··bi'j de openstelling van de Utrel1isei1aan .'"· . . 
deze brug of tunnel niet . g_e'b9:'-Hvêt ~s. :Qaaroil). _gÇJ.an 'I-Je op die dag · 

,_,.äl'{'tiêvóÊfr'êxÏ· ' ê'ii~demonstrer'en tegen dit 'Hanbeleid van de OVerheid • 
Om die aktie goed voor te bereiden beleggen we op dinsdagavond 
9 november een aktievergadering. De ~-rerkgroep aktie zal dan met een 
aantal voorstellen komen. Iedereon die ideeën heeft of wil mee
domken en meedoen is van harte vmlkOI!l . i.r!e hebben veel mensen nodig · · .. ··. 
om een goede aktie te kunnen voeren • . Tot . ziens dus op 9 novembe.r. 

Adres bijeenkomst: \Iijk- en êUenstencentrum "Rubenshoek t1 

Tenîerstraat 1:( 
Den. ·Ha,ag ·, , 

We beginnen om 20 uur. 
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