Verslag Algemene ledenvergadering Fietsersbond afdeling regio Den Haag 26 november 2013
Aanwezig: Dick Breedeveld, Daan Goedhart (voorzitter), Willem Miedema (verslag), Yde van der Burgh
(penningmeester), Wil Bianchi, Jac Wolters, Pippa Lilberg, Ben de Nijs, Johan Bommelé, Jan Bijlsma (landelijk
bureau), Bob Molenaar, Anne van Dijk, Jean-Pierre Eeftinck, Willem Ruitenberg, Anneke de Jong, Henk Toet,
Thomas Hood, Marja Nederpelt, Jan Engelenburg, Johan van Popta, Ada Meltzer, Ingrid Sijlbing, Erica
Pannekoek, Rob de Lugt en Rob Jamin.
2. Agenda De agenda wordt overeenkomstig de uitnodiging vastgesteld.
3. Mededelingen Bart Wijnberg en Ank de Jong hebben zich afgemeld voor deze vergadering. De voorzitter
maakt een rondje waarbij de aanwezigen zich kort voorstellen.
4. Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 24 mei 2012 wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller.
5. Begroting 2014 en uitputting begroting 2013
Op de vraag of er in de begroting 2014 geen middelen uitgetrokken moeten worden voor de ledenwerving zegt
het bestuur toe hiervoor een plan op te stellen en een bijpassend bedrag in de begroting hiervoor te reserveren.
Om voldoende activiteiten in onze afdeling uit te kunnen voeren zijn meer vrijwilligers nodig die bijvoorbeeld
per project via de Fietsflits kunnen worden geworven. De vergadering gaat akkoord met de aldus aangepaste
begroting 2014.
Er wordt verder geconstateerd dat de jaarrekening 2012 ontbreekt, terwijl de jaarrekening van het afgelopen jaar
elk jaar ter goedkeuring aan de ledenvergadering moet worden voorgelegd. De eerstvolgende mogelijkheid is de
ledenvergadering over een jaar en dit is te laat. Om dit op te lossen wordt besloten een kascontrolecommissie in
te stellen, bestaande uit Anne van Dijk en Rob Jamin. Deze zal op uitnodiging van de penningmeester in februari
2014 de jaarrekening 2012 en 2013 aan een onderzoek onderwerpen. Terugkoppeling hiervan naar de leden zal
plaats vinden via een Fietsflits of de eerstvolgende Fietsbel in mei 2014.
6. Vooruitblik 2014
Daan Goedhart geeft een overzicht van de prioriteiten voor de Fietsersbond van onze afdeling in 2014. Voor
Den Haag zijn dit de verkeersveiligheid voor fietsers door aanpak van de infrastructuur, zoals het opruimen van
paaltjes, de uitbreiding van fietsstallingsplaatsen achter de Bijenkorf en bij Den Haag CS en HS, verbetering
van de verkeerslichteninstallaties voor fietsers en de breedte van fietspaden inclusief vergevingsgezinde randjes
tussen fietspaden en trottoirs. In Leidschendam/Voorburg wordt gewerkt aan verbetering van de fietsstallingen
van de randstadrail. Ook in Wassenaar ligt de nadruk op het fietsparkeren en het veiligheidsplan voor fietsers.
7. Bestuursverkiezing Er hebben zich geen leden gemeld voor een bestuursfunctie en de vergadering stemt in
met de herverkiezing van de vijf zittende bestuursleden met een applaus voor het aftredend bestuur.
8 Rondvraag
Opgemerkt wordt dat als er iets goeds voor de fietsers dankzij de Fietsersbond tot stand gekomen is dit dan
bijvoorbeeld door middel van een bordje kenbaar gemaakt kan worden. Hiermee kan aan klantenbinding gedaan
worden. Door Jan Bijlsma wordt meegedeeld dat er bij het landelijk bureau nog een aantal van dit soort borden
beschikbaar is en dat er waarschijnlijk nieuwe borden komen met het nieuwe logo van de Fietsersbond. Het is
wel belangrijk om dit te doen in overleg met de betreffende gemeente.
Op de vraag of er niet iets moet gebeuren met de vele fietswrakken die overal de fietsparkeerplaatsen bezet
houden antwoordt Daan dat de Fietsersbond vindt dat fietswrakken weggehaald moeten worden evenals
gevaarlijk geparkeerde fietsen. Ook is de Fietsersbond betrokken bij het project van de gemeente Den Haag in
de wijk Segbroek. Hierbij worden weesfietsen (bruikbare fiets die erg lang ongebruikt op dezelfde plaats staat)
als zodanig gelabeld, na 28 dagen verwijderd en tegen betaling van 25 Euro weer op te halen bij het fietsdepot.
Pauze
9 Themabijeenkomst over het nieuwe meldpunt van de Fietsersbond voor fietsknelpunten
Jan Bijlsma van het landelijk bureau van de Fietsersbond geeft een presentatie van de manier waarop het nieuwe
meldpunt werkt; via www.fietsersbond en daarna’ meldpunt Fietsersbond’ aanklikken. Hij legt uit dat dit
meldpunt voor de afdelingen een middel kan zijn om richting gemeenten druk uit te oefenen fietsknelpunten op
te lossen en om met fietsers hierover te communiceren. Het gemelde knelpunt wordt aangegeven met een rode
punaise op de kaart en gaat rechtstreeks naar de betreffende wegbeheerder. Als het knelpunt opgelost is wordt dit
een groen punaise op de kaart. Bij het kopje geschiedenis op de site is te zien wat de stand van zaken is bij de
behandeling hiervan bij de wegbeheerder.
Bij gladheid kan in dit systeem direct op basis van de diverse meldingen een beeld verkregen worden waar zich
de grootste problemen in de betreffende gemeente voordoen. Met een overzicht van de meldingen kan een
afdeling besluiten een actie voor dit probleem op te zetten. Naast meldingen van fietsknelpunten kunnen ook
ideeën aangeleverd en deze kunnen dan weer via sociale media gesteund worden.
Bob Molenaar is de coördinator van de fietsknelpuntmeldingen voor Den Haag, Jan Stoop en Dick Breedeveld
zijn dit voor de onderafdeling Leidschendam/Voorburg.
Tenslotte presenteert Daan een aantal foto’s met diverse knelpunten voor fietsers in de Haagse regio en
concludeert dat er nog steeds veel technische problemen zijn voor het fietsverkeer in Den Haag.

