
Concept-verslag bestuursvergadering 
Fietsersbond afdeling Haagse regio
6 september 2017 bij Wil 
Aanwezig: Wim Ruitenberg (t/m agendapunt 
Fietsbel), Koen Baart, Henk Hendriks, Rob de 
Lugt, Jac Wolters, Jetse Timmers (verslag) en Wil 
Bianchi

1. Vaststelling agenda

Concept-agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en inkomende/uitgaande post

- Conceptverslag FB Onderafdeling 
Rijswijk augustus 2017

- Conceptverslag FB Onderafdeling L-V 
juni 2017

- Mails lokale afdelingen mbt landelijke 
standpuntbepaling speed-pedelecs op 
fietspaden. Ons standpunt is “alleen 
fietsers op het fietspad”, zoals ook 
opgenomen in onze 7 speerpunten tbv de 
gemeenteraadsverkiezingen.

- DSO brief dd 7-7-2017 mbt fietsen in 
voetgangersgebieden binnenstad. Koen 
neemt dit mee in zijn column voor de 
Fietsbel (actie Koen)

- Verzoek Rob Jamin om Haagse Krach- 
agenda te laten bezorgen door 
Fietsbelbezorgers (negatief gereageerd)

- Wie coordineert Fietsen Alle Jaren?
(contactgegevens ontvangen van Henk)

- Jubileum FB Rijswijk op 9/10 september: 
Koen en Jetse gaan.

- Bijeenkomst GroenLinks op 22-8 
(niemand is geweest)

- Mail 22-8 van Henk Hendriks mbt 
geautomatiseerde buurtstallingen. Henk 
zal doorgeven dat 3 wijken zich hiervoor 
lenen: Reva, Zeeheldenkwartier (mede ivm
de 50 000 euro die beschikbaar is gesteld 
voor een goed idee) en Bezuidenhout-Oost
(actie Henk)

- Informatieavond busplatform 31-8 (Frank 
is geweest: nog geen terugkoppeling)

- Informatiebijeenkomst 
stadsentree/Koekamp/overkluizing 
Utrechtsebaan 19-9. Jac gaat.

- Contactlijst vrijwilligers routeplanner van 
Henk Hendriks. Jetse zal hen laten 
toevoegen aan de Fietsflits-maillijst (actie 
Jetse)

- Mail Henk Hendriks mbt Werkateliers ZH 
op 16-6, 20-6 en 21-6. Alsmede 
bijeenkomst 18-9 over snelfietsroutes ZH 
(Koen gaat)

- Aanmelding actieve vrijwilliger Marijke 
v/d Zijden. Koen heeft contact 
opgenomen. Dit leidde niet tot de beoogde 

inzet omdat wij niet kunnen voldoen aan 
haar verwachtingen.

- Koen heeft een kandidaat-bestuurslid 
benaderd. Met de andere kandidaat zal hij 
zsm contact opnemen.

- Uitnoding inspraakbijeenkomst 13-9 om 
17.00 uur over een brug over de Pijp. 
Koen gaat.

3. Verslag bestuursvergadering 22 juni 2017

Acties: Alle acties zijn uitgevoerd. 
Jetse zal het verslag op de website laten zetten. 
(actie Jetse)

4. Kopij Fietsbel 

Wim is teleurgesteld dat het bestuur nog geen kopij 
heeft aangereikt tbv het najaarsnummer. De 
deadline is half september. Het bestuur zegt de 
volgende stukken toe:

- Column van Koen
- Stuk van Wil over het fiets-komkommer 

nieuws van deze zomer
- Stuk(ken) van Wil over fietsknelpunten
- Stuk van Jac over het jaarplan 2018 incl de

7 speerpunten voor de gemeenteraads-
verkiezingen

- Stuk van Jetse met de uitnodiging en 
agenda van de ALV

- Stuk van Henk over Fietsen Alle Jaren en 
de Fietsweek 2017

- Jetse gaat na of de ontvangen mails van 
leden zich lenen voor een rubriek “Leden 
melden”

- Wim zal proberen Robert van Asten (D66)
te strikken voor een interview. D66 geeft 
nl aan om in het verkeersbeleid de fiets op 
1 te zetten.

(acties: Koen, Wil, Jac, Wim en Henk)

5. Missie, visie en Jaarplan 2018. Oproep 
deelnemers werkgroep Nieuwe Media en 
werkgroep Versterking Leden Betrokkenheid 

In juni is besloten dat de jaarplan-activiteiten in 
twee werkgroepen worden uitgevoerd, te weten:

1. De werkgroep Versterking Leden-
betrokkenheid (VLB)

2. De werkgroep Nieuwe Media (NM)
Geconstateerd werd dat het opstarten van deze 
werkgroepen alleen kan als zich voldoende 
vrijwilligers aanmelden. Via de Fietsflits zijn  
hiervoor in augustus trekkers en leden geworven. 
Vanuit het bestuur zal Jac het voorzitterschap van 
de Werkgroep VLB uitvoeren en Jetse het 
voorzitterschap van de Werkgroep Nieuwe Media. 
De oproep heeft slechts een deelnemer opgeleverd 
voor de werkgroep NM. Besloten wordt de oproep 
te herhalen in de Fietsflits en de Fietsbel. Voorts 
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wordt besloten al wel te starten met een 
Facebookgroep Haagse Regio als onderdeel van de 
Facebookomgeving van de Fietsersbond. Jetse zal 
(voorlopig) optreden als moderator. Hij reikt Henk 
de oproep voor werkgroepleden aan als eerste 
bijdrage voor deze Facebookgroep (actie Jetse)

6. Gemeenteraadsverkiezingen 2017

We hebben kennis genomen van de 
lobbyhandleiding van Piet v/d Linden van het 
landelijk bureau.
Besloten wordt om voor de verkiezingen, bij 
voorkeur in samenwerking met het LvM-beraad een
verkiezingsbijeenkomst te organiseren waarin de 
politiek wordt uitgenodig te reageren op onze 7 
speerpunten. Koen legt contact met het LvM-beraad
(actie Koen)

7. Fietsweek Den Haag 7 t/m 13 oktober

De activiteiten vinden plaats van 6-10 t/m 3-10. 
Henk heeft eea afgestemd met Marina Bogaard van 
Sportvibes. De activiteiten zijn o.a.:

- Fietstocht op 13 juni voor ouderen. Wij 
adviseren Henk het programma attractief 
te maken door bijzondere lokaties op te 
nemen. Op 13 juni ’s ochtends zijn Jac en 
Rob in het Atrium aanwezig om tekst en 
uitleg te geven over de route en de app. 
Henk zal ook de actieve vrijwilligers 
hiertoe oproepen (actie Jac, Rob en 
Henk)

- 6-10 wordt vanaf 15.30 uur in Pathe de 
film Why we cycle met discussie en borrel. 
Vanuit het bestuur gaan Jetse (ged), Wil, 
Rob en Jac. (actie Jac, Rob, Wil en Jetse)

- 11-10 Fietssymposium
- 7-10 Biesieklette Buitenhof 

:Fietsverwendag vanaf 12.00 uur. Jetse en 
Rob bemannen de Fb-stand. Jetse neemt 
tbv het propagandamateriaal contact op 
met Willem Miedema. (actie Jetse en 
Rob)

8. ALV 23 november

Het thema van het discussie onderdeel na de pauze 
is “fietspadgebruik”.

9. Fietsprojecten en werkgroep gemeentepolitiek

Wil zal na de werkgroepbijeenkomst van 11-9 de 
lijst actualiseren. (actie Wil). Aan de hand van het 
overzicht van Wil wordt stilgestaan bij een aantal 
ontwikkelingen. O.a. KJ-plein, afsluiting fietstunnel
HS, herinrichting Frederik Hendriklaan (bus gaat 
eruit), Vlaskamp.
Het volgende overleg met de gemeente Den Haag is
op 17-11 om 14.00 uur. 

10. Wat verder ter tafel komt 

Ivm afwezigheid worden de bestuursvergaderingen 
van 5-10 en 16-11 geschrapt. In plaats hiervan 
wordt ruim voor de ALV van november een 
vervangende vergadering gepland.
De volgende vergadering is op donderdag 2-11  
om 20.00 uur bij Rob. 

Openstaande actiepunten

 Wil levert een geactualiseerde lijst aan 
mbt de werkgroep gemeentepolitiek

 Koen neemt het voortouw bij het zoeken 
van twee nieuwe bestuursleden

 Bijdragen Fietsbel (Koen, Wil, Jac, Jetse,
Henk)

 Lokaties geautomatiseerde stallingen 
doorgeven aan de gemeente (Henk)

 Vrijwilligers routeplanner toevoegen aan 
maillijst Fietsflits (Jetse)

 Verslag op website laten plaatsen (Jetse)
 Eerste inhoud Facebookpagina Haagse 

Regio aanreiken aan Henk (Jetse)
 Afstemmen verkiezingsbijenkomst met 

anderen (Koen)
 Tekst en uitleg 13-10 Fietsweek fietstocht. 

(Jac, Rob, Henk)
 Deelname 6-10 Pathe (actie Jac, Rob, Wil

en gedeeltelijk Jetse)
 Bemensen stand op de fietsverwendag 

Biesieklette (Jetse en Rob)
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