
Haagse regio

Inleiding
In 2021 heeft de afdeling helaas op een lager pitje gestaan, mede door de Corona- situatie. Het is zaak de 
afdeling in 2022 weer op de rit te krijgen en te versterken om zo klaar te staan op het moment dat het nieuwe 
college haar eerste plannen naar de stad en de gemeenteraad brengt. In dit jaarplan beschrijft het bestuur 
beknopt haar plannen.

Missie
Onze missie is bevorderen dat er in de Haagse regio vlot, veilig en plezierig kan worden gefietst.
We beschouwen de fiets ook  als instrument om doelen m.b.t. mobiliteit en duurzaamheid
te bereiken. 

De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de afdeling
Het bestuur heeft de in 2015 opgestelde SWOT-analyse geactualiseerd met het volgende resultaat:

Sterke punten
 Betrokken en gemotiveerde groep kundige vrijwilligers
 Goede contacten met de relevante ambtenaren
 Korte lijntjes met de verkeerswethouder en raadsleden
 Groot bereik via Fietsbel, Fietsflits, website en social media

Zwakke punten
 De afdeling kent een kleine groep vrijwilligers
 De interne communicatie kan beter
 De diverse communicatiemiddelen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd
 Diversiteit van bestuur kan beter   

Kansen
 De afdeling heeft een enorme hoeveelheid leden en is groeiend
 De fiets heeft politiek de wind mee
 Het fietsgebruik in de stad neemt (langzaam) toe
 Door samen op te trekken met partners uit “Den Haag Fietst” kunnen we de gezamenlijke boodschap 

versterken

Bedreigingen
 Gemiddeld hoge leeftijd van de actieve leden
 Discussie over e-bikes, speedelecs, bakfietsen, etc.
 De plaats van de auto in de openbare ruimte is nog steeds groot. 
 Doden in het verkeer nemen toe.  
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Speerpunten
Op basis van de geactualiseerde SWOT-analyse komt het bestuur tot de volgende speerpunten voor 2022:

 Zichtbaar zijn in de stad bij participatie trajecten.   
 Het betrekken en enthousiasmeren van onze leden met als doel het aantal vrijwilligers te vergroten.
 Het leren kennen van de fietswoordvoerders van de nieuwe gemeenteraadsfracties.
 Het in lijn brengen van de verschillende communicatiemiddelen ten einde ons bereik te vergroten en 

daarmee onze boodschap dieper de stad in te kunnen brengen.

De eerste plannen
Het bestuur wil o.a. werken aan de gekozen speerpunten door middel van de volgende plannen:

 Het organiseren van minimaal één en mogelijk twee bijeenkomsten voor nieuwe leden.
 Het organiseren van een bijeenkomst met de fietswoordvoerders van de nieuwe 

gemeenteraadsfracties.
 Het actief ingaan op verzoeken tot overleg of kennismaking met nieuwe raadsleden.
 Het werven van een algemeen bestuurslid met de portefeuille communicatie.
 Het opstellen van een beknopt communicatieplan (wie doet wat, welk kanaal zetten we waarvoor in, 

hoe zorgen we voor één geluid, et cetera).


