
afdeling Haagse regio

Aanwezige (kandidaat) bestuursleden: 
Jos de Jong, Jac Wolters, Nol Witte, Rowdy Boeyink

Aanwezige leden:
(niet beschikbaar in de webversie i.v.m. AVG)

Afmeldingen
(niet beschikbaar in de webversie i.v.m. AVG)

1. Opening
Voorzitter Jos de Jong de opent de vergadering om 19:34. Jos heet de leden welkom. Hij geeft aan dat het 
themadeel helaas actueel is; gisteravond is er een dodelijk ongeluk gebeurd op de Ockenburgstraat.

2. Mededelingen
Kandidaat secretaris Nol Witte deelt welke leden zich hebben afgemeld.

3.  Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 8 juni 2021
Een lid kon het verslag van de vorige ALV niet vinden. Het verslag staat wel op de website (zie 
https://haagseregio.fietsersbond.nl/algemene-ledenvergadering-15-juni-2022/ ). Jos zegt toe dat gekeken zal 
worden naar vindbaarheid.

4. Verkiezing bestuursleden
– Jacob Tammens heeft zijn taken als secretaris neergelegd. Nol Witte stelt zich kandidaat.
Nol stelt zichzelf voor. Hij wordt bij acclamatie verkozen door de ledenvergadering.

– Wil Bianchi verlaat het bestuur. Rowdy Boeyink stelt zich kandidaat.
Jos licht toe dat Wil er helaas niet bij kan zijn. Rowdy stelt zichzelf voor. Hij wordt bij acclamatie verkozen door 
de ledenvergadering.

5. Vaststellen inhoudelijk en financieel jaarverslag 2021
Penningmeester Jac Wolters licht de begroting voor 2022 toe. We hebben een dekkende begroting. Het 
grootste gedeelte gaat naar het drukken van de Fietsbel.
Jos geeft aan dat de Fietsersbond landelijk in de lift zit; ook in Den Haag ontvangen we daarom meer bijdrage 
(ondanks het wegvallen van de leden van afdeling Westland). 

Nol licht toe dat er geen inhoudelijk jaarverslag is opgesteld over 2021 wegens de wisseling op de secretaris 
functie. Over 2022 zal als te doen gebruikelijk wel een inhoudelijk verslag worden opgesteld.

Afdeling Haagse regio
E-mail haagseregio@fietsersbond.nl ● Website haagseregio.fietsersbond.nl ● Bank: NL32TRIO0197962688 ● KvK 40464671

Verslag algemene ledenvergadering

Datum: 15 juni 2022
Tijd: 19:30
Plaats: Stayokay, Scheepmakersstraat 27, Den Haag

https://haagseregio.fietsersbond.nl/algemene-ledenvergadering-15-juni-2022/


Jos complimenteert onderafdelingen Leidschendam-Voorburg en Wassenaar met de inhoudelijke verslagen 
over 2021.

6. Vaststellen jaarplan 2022
Nol licht de belangrijkste speerpunten uit het jaarplan toe. We zetten op het activeren van nieuwe leden en 
een extra bestuurslid voor communicatie.
Een lid vraagt naar de presentatie van de nieuwe, geactualiseerde uitgave van de Parkenroute. Dat zal mogelijk 
gecombineerd worden met de opening met de Koekamp.

Bestuurslid Jac Wolters geeft aan graag vertegenwoordigers per stadsdeel te willen. Jos geeft aan dat we hier 
op dit moment onvoldoende vrijwilligers voor hebben. Het is dan ook geen onderdeel van het jaarplan over 
2022.

7. Rondvraag
- Een lid vraagt naar het labellen van weesfietsen. Gaat dat wel goed?
> Jos geeft aan dat er op zich netjes naar gekeken wordt. Hij geeft aan dat nietjes aangevraagd kunnen worden 
bij de gemeente.

- Een lid vraagt te melden waar openbare parkeerplekken te weinig te zijn. 
> Nol roept op om dit te melden via het Fos-meldpunt op onze website of denhaag@fietsersbond.nl.

- Rowdy vraagt aandacht voor voorlichting van fietsparkeren bij migranten en expats.
> Jos geeft aan dat we dit gaan onderzoeken. 

Er volgt een discussie m.b.t. de begrijpelijkheid van de verkeersborden op dit punt. Zou dat niet beter kunnen? 
Suggesties zijn welkom.

- Een lid geeft aan de bebording bij de Grote Marktstraat onduidelijk.
> Jos vindt dat ook.

Een lid bepleit om bebording niet per project aan te pakken maar integraal. Deze suggestie zal het bestuur 
meenemen naar het overleg met Team Bereikbaarheidsregie van gemeente Den Haag. Ook doet ze de 
suggestie om altijd touwen leggen als tramrails niet gebruikt worden.

– Een lid vraagt naar de bekendheid en de vindbaarheid van het fietsdepot.
> Nol geeft aan dat het Fietsdepot recent verhuisd is. Kijk voor meer informatie op 
https://fietsdepothaaglanden.nl/

– Een lid ergert zich aan de fietsonvriendelijkheid in het oude centrum van Rijswijk. Met name op zaterdag is 
het nachtmerrie; superdruk. Auto’s mogen alles, maar voor fietsers zijn weinig voorzieningen. 
> Een bestuurslid van onderafdeling Rijswijk reageert. Ze geeft aan dat aan veel van de punten gewerkt wordt. 
> Een anders bestuurslid van onderafdeling Rijswijk geeft aan dat ook over Prins Beatrixlaan met de gemeente 
gesproken wordt.

Er volgt nog discussie m.b.t. enkele lokale/tijdelijke punten.

8. Sluiting
Jos sluit de ledenvergadering 20:30.



Thema “belangrijkste maatregelen om de verkeersveiligheid in de Haagse regio”
Jos leidt het thema in. 

Een lid pleit voor fatsoen en gezond verstand. Rotondes. Hoofdsteuntjes uit de auto’s. Verblinding door 
fietslampjes. Slechte zichtbaarheid in de winter (donkere kleding, goede verlichting). Lagere snelheid; soms 
zelfs naar 15 km/u. Smalle fietsstroken zijn gevaarlijk (achter elkaar rijden). Vaker de bel gebruiken (maar 
beschaafd).

Vanuit de zaal wordt aangegeven dat eerste spreker nadruk legt op het gedrag van de fietser. Maar dat is lastig 
te veranderen; dat zal er altijd zijn. Straten moeten ook bij onhandig rijgedrag veilig zijn.

Een lid pleit voor verlaging van de maximale snelheid naar 30 km/u. Heel belangrijk voor Den Haag!
Jac Wolters geeft aan dat in Den Haag wegens vaak onterecht op 50 km/u worden gezet.

Een lid verwijst naar de presentatie van de Fietsvisie in het Huijgenspark van 2020. 

Een lid pleit voor onderwerp “bewust van ongevallen”. Bij ons en bij de gemeente.
 
Een lid vraagt waar de verantwoordelijkheid ligt op gebied van fietsveiligheid. Jac Wolters vertelt over het 
gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. Geld is onvoldoende om alles te doen wat nodig is. 

Een lid hoopt dat, als gevolg van maatregelen om fietsen veiliger te maken, fietsers niet meer moeten wachten;
kies juist voor de fiets: bredere fietspaden, minder grote auto’s.

Géén combinatie van fietspad en voetgangersgebied. 

Een lid constateert dat veel gepleit wordt voor ander gedrag. Zij pleit juist voor “inrichten voor iedereen”. Bij 
herinrichting echt kiezen voor voetganger, fiets, OV en dan pas de auto. 

Een lid merkt op dit veel van de punten in elkaar overlopen en pleit voor betere weginrichting. 

Een lid geeft aan dat steeds minder kinderen naar school fietsen. Daarmee verschijnen steeds meer auto’s bij 
scholen. Er is veel aandacht voor maar het helpt vooralsnog weinig. 

Jos rond de discussie af en bedankt de aanwezigen voor de inbreng.


