
afdeling Haagse regio

Inleiding
2022 begon nog met Corona, maar gelukkig hebben we vanaf het 2e kwartaal de afdeling weer op poten 
kunnen zetten met fysieke bestuursvergaderingen, fysieke overleggen van o.a. de werkgroep Haagse 
gemeentepolitiek en diverse overleggen met de gemeente. Een groot gedeelte van de plannen voor 2022 zijn 
desondanks nog niet (volledig) uitgevoerd door gebrek aan tijd of vrijwilligers. Het nu voorliggende jaarplan 
voor 2023 is daarom goeddeels een voortzetting van de plannen voor 2022.

Missie
“De Fietsersbond afdeling Haagse regio zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert hiermee een 
bijdrage aan een leefbare, gezonde en actieve Haagse regio én aan fietsgeluk voor iedereen.”

Samen aan de slag in de Haagse regio
In de Coronajaren is het contact tussen het bestuur van de afdeling Haagse regio en de besturen van de 
onderafdelingen in Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar verwaterd. De bestuursleden hebben 
afgesproken in 2023 weer intensiever samen op te trekken: fietspaden eindigen ten slotte ook niet bij de 
gemeentegrens. 

Vier maal per jaar vergadert het afdelingsbestuur samen met een afvaardiging van het bestuur van de 
onderafdelingen. Verslagen van de bestuursvergaderingen van de (onder)afdelingen worden gedeeld. Waar 
nodig trekken we samen op in contact met ambtelijke en politieke contacten.

Daarnaast zal in de eerste helft van 2023, met hulp van het landelijk bureau van de Fietsersbond, gewerkt 
worden aan een Fietsvisie voor de Haagse regio. Hierbij willen we nadrukkelijk leden uit alle vier gemeenten 
betrekken.

Verder zal gekeken worden of het Jaarplan 2024 een jaarplan voor de héle Haagse regio kan worden of dat de 
onderafdelingen eigen jaarplannen blijven maken in aanvulling op het jaarplan van de afdeling Haagse regio. 
Het onderhavige Jaarplan 2023 heeft verder alleen betrekking op de activiteiten die voorzien zijn voor Den 
Haag. 

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 raadsleden en hopelijk snel ook weer de wethouder Mobiliteit
 Groot bereik via Fietsbel, Fietsflits, website en social media

Zwakke punten
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Jaarplan 2023

Van: bestuur Fietsersbond afdeling Haagse regio
Aan: leden Fietsersbond afdeling Haagse regio



 De afdeling kent een kleine groep vrijwilligers
 De interne communicatie kan beter
 De diverse communicatiemiddelen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd
 De diversiteit van het afdelingsbestuur kan beter   

Kansen
 De afdeling heeft een enorme hoeveelheid leden en het aantal vrijwilligers groeit
 De fiets heeft politiek de wind mee
 Het fietsgebruik in Den Haag 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
 Aantal dodelijke verkeersslachtoffers neemt toe

Speerpunten
Op basis van de geactualiseerde SWOT-analyse komt het bestuur tot de volgende speerpunten voor 2023:

 Zichtbaar zijn in de Den Haag bij herinrichtings- en participatietrajecten.   
 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 onder andere werken aan de gekozen speerpunten door middel van de volgende plannen:

 Het organiseren van minimaal één grote bijeenkomst voor nieuwe leden, aangevuld met enkele 
kleinere bijeenkomsten voor nieuwe leden die overwegen actief te worden.

 Het actief benaderen en actief ingaan op verzoeken tot overleg met raadsleden.
 Het werven van een nieuw bestuurslid.
 Het opstellen van een beknopt communicatieplan (wie doet wat, welk kanaal zetten we waarvoor in, 

hoe zorgen we voor één geluid, et cetera).


