
Concept-verslag van de bestuursvergadering 
Fietsersbond afdeling Haagse regio
11 januari 2018 bij Koen. Aanwezig: Wim 
Ruitenberg (punt 4), Koen Baart, Rob de Lugt, Jac 
Wolters, Jetse Timmers (verslag) en Wil Bianchi. 
Afwezig: Henk Hendriks.

1. Vaststelling agenda 
Concept-agenda wordt zonder wijzigingen 
vastgesteld.

2. Mededelingen en inkomende/uitgaande post
- Mail dd 10-1-2018 van Marieke Boot 

(actiegroep Veilige Badhuisweg). 
Doorgezonden aan leden werkgroep 
Gemeentepolitiek

- Mail dd 8-1-2018 van Joost Gieskens 
getiteld ‘Koekamp Knabbelhoek’

- Conceptbrief Koen aan de Cie 
Leefomgeving dd 6-1-2018 mbt fietsen in 
de binnenstad nav brief ondernemers over 
het zelfde onderwerp. 

- Mail dd 28-12-2017 van Caroline de Jong 
en concept-reactie van Frank Poppe mbt 
de Kneuterdijk – Lange Voorhout

- Bericht van verhindering 
bestuursvergaderingen van Henk 
Hendriks. Henk is op afroep op donderdag 
beschikbaar.

- ‘Den Haag Fietst’ in december verspreid 
onder plm 25 gegadigden

- Conceptverslag ambtelijk overleg Fb L-V 
12-12-2017

- Mail van een hoofdagent van politie mbt 
fietsendiefstal HS. Wim Ruitenberg neemt 
contact op omdat hij werkt aan een artikel 
hierover voor de Fietsbel.

3. Verslag bestuursvergadering 2 november 2017
Acties: Een aantal acties staan open. Zie 
openstaande actiepunten. Verslag zal op de website 
worden gezet. (actie: Jetse)

4. Evaluatie   Fietsbel   november en voorbereiding   
Fietsbel   mei  
Bij dit agendapunt is Wim Ruitenberg aanwezig. 
Wim is tevreden over de totstandkoming van het 
novembernummer. Het is een goed nummer 
geworden. Er werd wel tegen de deadline 
aangewerkt. Afgesproken wordt dat in het vervolg 
Koen 1 keer per maand met Wim belt om te 
informeren naar de voortgang. Vervolgens wordt de
kopij voor het meinummer geinventariseerd. Er 
dienen zich voldoende onderwerpen aan, o.a.:

 commentaar op de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen

 fietsendiefstal HS
 diverse stukken over oplevering 

sterfietsroutes
 fietsbrug Arckelweg

 leden mailen
 agenda alv
 interview met bouwer van e-bikes
 brieven mbt het fietsen in het centrum

We houden ondanks de tegenvallende financiele 
ruimte (zie agendapunt 8) vast aan een omvang van 
24 bladzijden en kleurendruk.

5. Verslag alv 23-11-2017
Het was een geslaagde vergadering. De 
themadiscussie over het gebruik van het fietspad 
verliep geanimeerd. Aandachtspunt is het tijdig 
informeren van de leden over de datum van de alv, 
o.a. via de Fietsbel, de website en de Fietsflits 
(actie: Jetse) Het verslag zal op de website worden 
gezet (actie: Jetse).

6. Stand van zaken Jaarplan 2018
De alv is akkoord gegaan met het jaarplan 2018. De
jaarplan-activiteiten worden in twee werkgroepen 
uitgevoerd, te weten:

1. De werkgroep Versterking 
ledenbetrokkenheid

2. De werkgroep Nieuwe media 
Eerder werd geconstateerd dat het opstarten van 
deze werkgroepen alleen kan als zich voldoende 
vrijwilligers aanmelden. Voor de werkgroep 
Nieuwe media heeft Karlijne Scholte zich 
beschikbaar gesteld. Zij stelt zsm een plan van 
aanpak op dat wordt geagendeerd voor de volgende 
bestuursvergadering.

Jac neemt zich voor om voor om op basis van een 
overzicht van actieve leden leden actief te 
benaderen voor de werkgroep Ledenbetrokkenheid 
(actie Jac)

Jetse zal de jaarplanactiviteiten in een schema 
zetten zodat de voortgang in beeld kan worden 
gebracht. (actie: Jetse)

Het jaarplan zal op de website worden gezet (actie: 
Jetse)

7. Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Thomas Hood heeft de beschikbare 
verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Op basis 
van zijn analyse kunnen wij een conclusie trekken 
dat we partijen moeten stimuleren (nog) meer te 
doen. Koen zal dit naar Thomas terugkoppelen en 
hem vragen de ontbrekende 
verkiezingsprogramma’s toe te voegen zodra zij 
beschikbaar zijn.

8. Jaarrekening 2017 en begroting 2018
De jaarrekening wordt goedgekeurd en kan naar de 
kascommissie (actie: Rob)

Rob meldt dat het begrotingssysteem door het 
landelijk bureau is gewijzigd. Reserveren is niet 
meer mogelijk, waardoor wij te weinig middelen 
hebben om de geplande activiteiten rond de 
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verkiezingen (een promotour met nieuwe 
fietswoordvoerders) uit te voeren. Wij gingen er 
vanuit dat eea pas in 2019 zou worden gewijzigd. 
Besloten wordt om de door de alv besloten €3000 
tbv deze activiteiten als project in te dienen bij het 
landelijk bureau (actie: Rob)

9. Fietsprojecten en werkgroep Gemeentepolitiek
Stilgestaan wordt bij de ‘brede tram’. Ondanks dat 
er nog niets besloten is en alle opties nog open 
liggen, wordt er gekoerst op het aanschaffen van de 
brede tram. Onduidelijk is hoe de gemeente de 
voorzienbare knelpunten in bochten en smalle 
straten denkt op te lossen. Deze knelpunten hebben 
gevolgen voor de ruimte en veiligheid van de 
fietser.

De actielijst wordt door Wil geschoond van details 
zodat hij ook op de website kan worden 
gepubliceerd zodat leden die meer weten van een 
bepaald onderwerp zich kunnen melden voor het 
bijwonen van een bespreking van de werkgroep 
Gemeentepolitiek. (actie: Wil)

10. Planning vergaderingen 2018
De planning wordt vastgesteld en gepubliceerd op 
de website (actie: Jetse)

11. Wat verder ter tafel komt 
 Wil koppelt terug over het Metrocov-

overleg met de Fb afdeling Rotterdam. 
Voorgesteld wordt om de Fb afdeling 
Delft voortaan ook uit te nodigen voor het 
Metrocov-overleg.

 Wil stelt voor om de Fb-leden die op de 
hoogte zijn van wat er in hun stadsdeel 
speelt bij elkaar te laten komen. Op 
voorstel van Jac wordt dit betrokken bij de
jaarlijkse fietstocht die hij in mei 
organiseert met Willem Miedema (doel: 
Zwethzone). (actie: Jac)

 Zaterdag 13 januari is er een open dag bij 
de Victory Boogie Woogietunnel.

 De sterfietsroute naar Leidschenveen 
wordt opgeleverd. Jac stelt voor om hier 
vanuit de Fb aandacht aan te besteden 
middels een ansichtkaart of folder. De 
vergadering stemt hiermee in. Jac probeert 
bij de gemeente hiervoor extra financiering
te krijgen (actie: Jac)

 Jac meldt vanuit een overleg over de 
fietsparkeervoorzieningen bij station Laan 
van NOI dat er aan de Haagse kant geen 
mogelijkheden zijn. Voorgesteld wordt om
wel tijdelijk gebruik te maken van de 
kelder van Sozawe. Aan de Voorburgzijde 
worden deze voorzieningen uitgebreid. Jac
heeft gepleit voor analyse van de 
reizigersstromen alvorens deze 
voorzieningen te realiseren.

 Wil signaleert dat de gemeente de 
masterplannen Kijkduin en Moerwijk gaat 
uitvoeren zonder oog te hebben voor het  
hierdoor verdwijnen van de fietspaden.

 Wil verzoekt Jetse om voortaan de mails 
die bestemd zijn voor de werkgroep 
Gemeentepolitiek aan alle leden te sturen.

De volgende vergadering is op donderdag 
1-3-2018 bij Jetse. 

Openstaande actiepunten
 Jetse zal diverse stukken op de website 

laten zetten (actie Jetse)
 Wil levert een geactualiseerde en 

geschoonde lijst aan mbt de werkgroep 
gemeentepolitiek (actie: Wil)

 Jetse heeft met Karlijne besproken dat 
beiden een concept Nieuwe mediaplan op 
zullen stellen voor het bestuur (actie: 
Jetse)

 Koen koppelt naar Thomas onze 
waardering voor zijn analyse van de 
verkiezingsprogramma’s terug (actie: 
Koen)

 Opstellen projectvoorstel ad €3000 tbv 
promotour rond verkiezingen (actie: Rob)

 Jaarrekening voorleggen aan 
kascommissie (actie: Jetse)

 Actief benaderen leden (actie: Jac)
 Jaarplan-activiteiten in een schema zetten 

(actie: Jetse)
 Actieve leden betrekken bij jaarlijkse 

fietstocht (acti: Jac)
 Promotiemateriaal sterfietsroute 

Leidschenveen (actie: Jac)
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