Verslag algemene ledenvergadering Fietsersbond afdeling Haagse regio 18 mei 2017
Aanwezig: Willem Ruitenberg, Rob de Lugt, Jetse Timmers (verslag), Ben de Nijs, Ton
Hagebeuk, Thomas Hood, Ine Essing, Frank Poppe, Willem Miedema, Jac Wolters (voorzitter
voor de pauze), Jan Bijlsma, Fieke Versluijs, Ada Meltzer, Henk Toet, Æde Schoustra, Joleen
Weststeijn, Wil Bianchi (voorzitter na de pauze).
Mededelingen
Bericht van verhindering: Koen Baart, Marja Nederpelt, Anita Tode, Anne van Dijk, Johan
Bommele, Daan Goedhart.
Verslag vorige ledenvergadering van 24 november 2016
Akkoord.
Jaarverslag en Jaarrekening 2016
Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden goedgekeurd door de vergadering. In het
volgende jaarverslag zal er meer aandacht worden besteed aan de klankbordgroepen waar wij
lid van zijn. Het jaar is met een positief saldo afgesloten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat
wij de Fietsbel zelf bezorgen. De leden worden uitgenodigd om voorstellen te doen voor een
nuttige besteding van de beschikbare middelen. Op voorstel van Æde Schoustra wordt een
kascommissie ingesteld. De leden voor 2017 zijn Ine Essing en Willem Miedema.
De onderafdeling L-V heeft ook een jaarverslag uitgebracht. De vormgeving nodigt uit tot
kennisneming van de inhoud. Wij nemen dit mee bij het jaarverslag 2017.
Lopende zaken 2017
Æde vraagt of bekend is of de gemeente werkt aan een nieuw Meerjarenprogramma Fiets.
Het huidige plan loopt namelijk in 2018 af. Naar verwachting komt er na de verkiezingen een
nieuw plan. Æde vraagt aandacht voor het fietsparkeren. Dit wordt steeds nijpender. Jan
Bijlsma meldt dat in de nota’s op het FB Vrijwilligersnet aandacht wordt besteed. Er wordt
kort stilgestaan bij de perikelen mbt het fietspad aan de Mient. Mede door onze inspanning is
dit fietspad in de huidige vorm behouden! Vervolgens wordt kort stilgestaan bij enkele
fietsprojecten waar wij in klankbordgroepen betrokken bij zijn. Jetse meldt dat het bestuur in
het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een aantal speerpunten heeft geformuleerd. De
vergadering voegt daar het speerpunt fietsparkeren aan toe, zodat er 7 speerpunten zijn, te
weten:
1.

Alleen fietsers op het fietspad!

2.

Binnen de bebouwde kom een maximale snelheid van 30 km per uur, met
uitzondering van de allerdrukste verkeersaders.

3.

Optimale opstelruimte voor fietsers bij alle kruispunten met verkeerslichten.

4.

Verkeersregelinstallaties worden fietsvriendelijker afgesteld zodat fietsers
makkelijker door kunnen fietsen en bij regen extra groen krijgen.

5.

De gemeente zorgt bij stations, in de stadscentra en in andere gebieden met een
grote concentratie van publiek aantrekkende voorzieningen voor voldoende
bewaakte fietsparkeermogelijkheden die gratis zijn voor minimaal de eerste 24
uur.

6.

In Den Haag wordt gezorgd voor een fijnmazig netwerk van alle soorten
fietsvoorzieningen. Bij aanleg wordt minimaal uitgegaan van de landelijke
CROW-richtlijnen.

7.

De gemeente geeft in het driehoeksoverleg prioriteit aan handhaving van de
verkeersregels (ook van fietsers: door rood licht rijden, spookfietsen, etc.) en
gedragsbeinvloeding om gewenst verkeersgedrag te stimuleren.

Deze speerpunten zullen aan de politieke partijen worden toegezonden. Tevens zal het
definitieve advies in de Fietsflits worden opgenomen.
Rondvraag
Er is een aantal vragen van leden via de mail binnengekomen omdat zij niet aanwezig konden
zijn bij de ALV. Het gaat om een vraag van Anne van Dijk mbt het fietsen over terreinen
waar honden los mogen lopen, een idee van Marja Nederpelt mbt de wegbelijning tbv
verkeersdeelnemers en een melding van mevrouw Tode mbt een verslechtering van het
meenemen van de fiets in de trein in de regio Den Haag–Rotterdam doordat sprinters
vervangen zijn door andere treinen. Het bestuur zal deze vragen oppakken. Mbt het laatste
punt meldt Henk Toet (Rover Den Haag) dat er in 2018–2019 nieuw sprinters worden ingezet
waardoor het gesignaleerde knelpunt zal zijn opgelost. Jetse vraagt Jan Bijlsma naar de stand
van zaken mbt het project “Fietsen Alle Jaren” in Den Haag. Jan verwijst naar Henk Hendriks
van het Landelijk Bureau FB.
Themabijeenkomst: Missie, visie, jaarplan 2017–2018 Fb-afdeling Haagse regio
Het bestuur heeft op basis van de in 2016 door het Landelijk Bureau uitgevoerde enquête en
het op basis hiervan opgestelde advies aan onze afdeling de missie voor onze afdeling
opgesteld en een concept-jaarplan 2018–2019.
De concept-missie luidt: “Wij bevorderen dat er in Haaglanden vlot, veilig en plezierig kan
worden gefietst. We beschouwen de fiets ook als instrument om doelen te bereiken mbt
mobiliteit en duurzaamheid.” Desgevraagd meldt Jac dat het fietsparkeren inbegrepen is in het
plezierig fietsen. De aanwezige leden kunnen zich goed vinden in het plan van het
afdelingsbestuur, zoals opgesteld door Jac. Er is enthousiasme voor vernieuwing en oppakken
van nieuwe activiteiten. Er is animo om met een aantal “nieuwe” onderwerpen aan de slag te
gaan. Het gaat dan om twee thema’s: (1) het beter betrekken van de leden bij de activiteiten
van de afdeling Haagse Regio; (2) Het meer benutten van moderne communicatiemiddelen.
De volgende suggesties kwamen langs:
1. Intensiveren van de betrokkenheid van de leden

Het oprichten van een werkgroep “ledenbetrokkenheid”. Hiervoor worden de volgende ideeen
aangereikt:


een welkom-mail voor nieuwe leden opstellen waarin de afdeling haar activiteiten
presenteert en die regelmatig naar de nieuwe leden wordt gestuurd



een bericht in de Fietsbel (los of vast) waarin om ontbrekende e-mailadressen wordt
gevraagd



het bijeenroepen van alle Fietsbel-bezorgers om hen meer proberen in te zetten als
informant over de wijk en tegelijk hen mogelijk te laten deelnemen in bepaalde
wijkorganisaties



het organiseren van 1 à 2 grote fietsmanifestaties voor leden en niet-leden over een
aansprekend fietsonderwerp



meer communicatie met de leden, met oa een enquete naar alle leden met tegelijk een
uitnodiging om actief te worden en een aankondiging van een te organiseren
fietsmanifestatie



Opzetten van activiteiten tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018
en zo mogelijk aansluiten bij aangeboden activiteiten van het landelijk bureau.

2. Benutten nieuwe communicatie middelen
Het oprichten van een werkgroep “nieuwe media” om leden en niet-leden en dan ook vooral
jongeren via de nieuwe media enthousiast te maken voor fietsen en voor de Fietsersbondafdeling. Hiervoor worden de volgende ideeën aangereikt:


Het inrichten van een afdelings-Facebookpagina (al dan niet besloten)



Het inrichten van een Whatsapp-groep voor actieve vrijwilligers.



Het toepassen van Twitter



Blijven deelnemen aan het Meldpunt

Het bestuur geeft aan dat deze twee activiteiten kunnen worden gestart indien er twee trekkers
en leden voor deze werkgroepen beschikbaar zijn. Voorts wordt gemeld dat zij in de tweede
helft van 2017 een concreet jaarplan voor 2018 voorbereidt met daarin de doelen, strategie,
concrete activiteiten, beoogde resultaten, deadlines en data, trekkers en uitvoerders.

