
Verslag Algemene
ledenvergadering Fietsersbond

afdeling regio Den Haag
29 november 2018

Aanwezig: Karlijne Scholts, Ruben van der Vet, Aede Schoustra, Joleen Weststeijn, Petra 
Borsboom, Frank Poppe, Rob de Lugt, Johan Bommele, Ton Hagebeuk, Willem Miedema, 
Ine Essing, Marcel Kortekaas, Jac Wolters, Koen Baart (voorzitter), Jetse Timmers (verslag), 
Alexander Munninghoff.  

Agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd: Fietsvisie 2040 Fietsersbond en voorts de 
standpuntbepaling speedpedelecs.

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de stukken niet op de website staan. Er is 
wederom iets misgegaan met de plaatsing. De stukken zijn uiteindelijk wel in de middag voor 
de vergadering geplaatst. Het verslag zal worden aangehouden tot de volgende vergadering. 

Mededelingen 
Bericht van verhindering: Wil Bianchi.

Verslag ledenvergadering van 31 mei 2018
Jac Wolters heeft binnen het bestuur de rol van penningmeester op zich genomen. 

Johan Bommelé vraagt of er al een reactie is van de gemeente m.b.t. zijn opmerking over het 
te beperkt aantal fietsparkeerplaatsen bij Kijkduin tijdens en na de verbouwing van de 
badplaats. Koen meldt dat dit besproken is met de gemeente. Het knelpunt wordt gedeeld 
maar het leidt i.v.m. het ontbreken van financiering vooralsnog niet tot aanpassing van het 
plan.

Frank Poppe nodigt de leden uit met ideeën te komen voor fietsvriendelijk parkeren bij de 
strandopgangen in het Westduinpark. De huidige parkeerplaatsen voldoen niet. 

Het verslag wordt aangehouden tot de volgende alv.

Fietsvisie 2040 Landelijke Fietsersbond
De Fietsersbond heeft recent de concept Fietsvisie 2040 gepubliceerd. (De visie is 
beschikbaar op de website van de Fietsersbond.) De voorzitter nodigt de aanwezigen van deze



visie kennis te nemen. Eerder hebben wij als Haagse regio ons op het standpunt gesteld dat de
Fietsersbond zich uitsluitend moet richten op de fietser. In de visie is de doelgroep ruimer 
gesteld. Op de volgende vergadering zal hij worden geagendeerd.

Standpuntbepaling speedpedelec
De door de Fietsersbond ingestelde commissie is er nog niet in geslaagd een gezamenlijk 
concept standpuntbepaling m.b.t. de plaats van de speedpedelec in de fietsinfrastructuur te 
bepalen. De commissie is verdeeld. Namens onze regio neemt Frank Poppe deel aan deze 
commissie. Voor- en tegenstanders van de speedpedelec op het fietspad stellen zich 
principieel op. Frank is voorstander van een pragmatische opstelling: waar het kan is er geen 
bezwaar de speedpedelec toe te laten op het fietspad. In buitengebieden is er bovendien geen 
bezwaar tegen het toelaten van de speedpedelec op het fietspad. De vergadering ondersteunt 
de benadering van Frank. Binnenkort stemt de ledenraad over deze kwestie. Wij zullen daar 
dit standpunt verdedigen.

Jaarplan en begroting 2019
Jac licht het jaarplan en de begroting 2019 toe. Het jaarplan komt grotendeels overeen met het
jaarplan 2018. Er is weliswaar voortgang geboekt maar veel is blijven liggen i.v.m. gebrek 
aan menskracht. Ook de begroting is een voortzetting van 2019. Wel is met het landelijk 
bureau afgesproken dat i.v.m. de kostenbeperking door het zelf bezorgen van de Fietsbel er 
extra geld (1500€) is voor eenmalige activiteiten zoals de bus tour met raadsleden.

De vergadering stemt in met beide stukken.

Voortgang uitvoering jaarplan 2018
Eind 2017 is door de ledenvergadering het jaarplan 2018 vastgesteld. Nieuwe activiteiten 
waren het meer inzetten van leden en het toepassen van sociale media. M.b.t. de inzet van 
sociale media is er door de inzet van Karlijne Scholts voortgang. De Facebookpagina is 
gestart. De website wordt op korte termijn anders ingericht. Er was te weinig capaciteit om 
beide activiteiten uit te voeren. Voorts is Jac gestart met het benaderen van nieuwe leden. Zo 
hebben de nieuwe leden van 2018 per mail een uitnodiging ontvangen voor deze vergadering 
en zijn zij ook uitgenodigd actief te worden. Een aantal nieuwe leden is hierdoor aanwezig.

Vooruitlopend op de geplande bus tour met raadsleden (doorgeschoven naar 2019) heeft er 
eind november een fietstocht met raadsleden (D66, PvdA, PvdD, CDA, HSp) plaatsgevonden 
langs fiets infrastructuur resultaten en een aantal knelpunten. De raadsleden zullen over de 
knelpunten vragen stellen.

Rondvraag 
Ruben van der Vet, nieuw lid in onze regio, stelt zich voor en biedt aan actief te worden als 
vrijwilliger. Jac zal met hem de mogelijkheden bespreken.

Alexander Munninghoff informeert wat wij hebben gedaan met zijn klacht over de 
fietssituatie op de Eisenhowerlaan. Koen antwoordt dat hij de klacht met diverse mails heeft 



beantwoord. Eerder was de Fietsersbond betrokken bij de verbetering. Het plan is nog niet 
uitgevoerd i.v.m. geldgebrek. Het knelpunt loopt mee in ons overleg met de gemeente. 

Marcel Kortekaas meldt dat hij fractie ondersteuner is bij de Westland raadsfractie en graag 
contact wil met de Fietsersbond. Wil Bianchi zal contact opnemen met hem.

Rob de Lugt meldt dat hij op de website nog vermeld staat als penningmeester. Dit zal worden
gewijzigd.

Johan Bommelé vraagt of de vragen aan de wethouder m.b.t. de weesfiets zijn beantwoord. 
Koen stuurt ze toe.

Ton Hagebeuk signaleert dat een aantal verkeerslichten na 23.00 uur uitgeschakeld zijn. Dit 
voorkomt enerzijds nodeloos wachten voor fietsers. Anderzijds kan dit soms gevaar opleveren
voor fietsers, bijvoorbeeld onduidelijkheid over wie voorrang heeft. Beide onderwerpen 
komen aan de orde in het overleg met de gemeente over de verkeersregelinstallaties.

Themabijeenkomst: Haagse fietsstrategie 2040
De themabijeenkomst gaat over de plannen van de gemeente Den Haag m.b.t. de fiets. Frans 
Botma en Inge Molenaar van de dienst DSO / Mobiliteit presenteren de voorgeschiedenis en 
de inhoud van de plannen m.b.t. de fietsstrategie 2040. De bevolking van de stad groeit van 
520.000 inwoners naar 620.000. Dit heeft verregaande gevolgen voor de mobiliteit. De stad 
verstopt als er niets gedaan wordt aan een ingrijpende wijziging van de mobiliteit. Voorts is 
afgesproken dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is. I.v.m. beide omstandigheden wordt in 
de mobiliteitsstrategie voor 2040 voorrang gegeven aan voetganger, fiets en het ov. Er komt 
meer en veilige ruimte voor de fiets! Ook het fietsparkeren wordt uitgebreid. Naar aanleiding 
van de presentatie wordt een aantal vragen gesteld. Met name wordt aandacht gevraagd voor 
het feit dat plannen niet altijd volgens plan worden uitgevoerd. Om die reden zou een schouw 
tijdens de uitvoering nuttig kunnen zijn.  Er wordt opgemerkt dat in de bestaande plannen de 
fiets en het fietsparkeren vaak nog steeds het ondergeschoven kind zijn. Hier moet beter op 
worden gelet. Gewezen wordt op bestaande parkeerknelpunten zoals bij het De Savornin 
Lohmanplein en het kustgebied.

De presentatie wordt aan de deelnemers gemaild en op de website gezet. Om die reden wordt 
in dit verslag volstaan met een korte samenvatting.
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