
Concept-verslag van de bestuursvergadering 
Fietsersbond afdeling Haagse Regio 12 april 
2018 bij Rob. Aanwezig: Koen Baart, Rob de Lugt, 
Karlijne Scholts, Jac Wolters, Jetse Timmers 
(verslag) en Wil Bianchi. Afwezig: Wim 
Ruitenberg.

1. Vaststelling agenda 

Concept-agenda wordt zonder wijzigingen 
vastgesteld.

2. Mededelingen en inkomende/uitgaande post

- Daan Goedhart is opgenomen in het ziekenhuis
- Mail Joop ten Velden mbt fietsvoorzieningen 
Spuikwartier. Wil duikt hierin.
- Mail Visio dd 5-4 mbt workshop Slechtziende 
Fietsers op 28 mei: inbreng Fb via Wil.
- Mail Fb Leiden mbt nieuwe doelstellingen Fb 
(naast het fietsen ook lopen, het OV en 
duurzaamheid?) Zie agenda.
- Haagse Mug: Omgevingsavonden met name 25 
april discussieavond. Jetse zal reageren dat wij al 
aan soortgelijke bijeenkomsten hebben 
deelgenomen en dat op 25-4 niemand beschikbaar 
is.
- Mail Jan v/d Horst mbt Zwethlaan Fietstunnel 
N222. Wil duikt ook hier in.
- Mails van Wil mbt o.a. diverse fiets 
plannen/situaties: 

 inloopbijeenkomst plannen Mient op 
20-3: extra parkeerplaatsen raken niet 
aan de belangen van de fietsers

 presentatie bijeenkomst metropalitane 
routes 14-3. Jac is daar geweest. De 
routes moeten niet van “nergens naar 
nergens” lopen!

 herinrichting Gouverneurlaan/ 
Genestetlaan. Vraagpunt is de omvang
van de fiets-opstelruimtes. Wij kijken 
hoe dat in de praktijk uitpakt.

 mail wethouder Bruin mbt capaciteit 
en doorstroming verkeer.

 mail mbt updaten overzicht Fb 
contactpersonen per wijk. 
Aanvullingen worden aan Jetse 
gestuurd.

- Mails van Koen:
 overleg LvM-beraad ivm afstemming 

inbreng gem.raadsverkiezingen op 6-
3. Koen is geweest. Het beraad heeft 
een brief aan Hans Wiegel gestuurd.

 brief aan Hans Wiegel ivm de 
coalitievorming

 deelname Koen aan fietscongres in 
Leiden op 19-4

- Verslag overleg Fb Haagse regio met  DSO/DSB 
28-3
- Verslag Leidschendam-Voorburg dd 6 maart 

- Verslag Fb Rijswijk 26-3 (bijgevoegd)
- Mails Jetse mbt de afstemming organisatie 
bezorging en de ALV’s. Jetse stemt voortaan af met
Willem Ruitenberg.
- Mail Frank Poppe mbt vertegenwoordiging Fb in 
beheerplatform Westduinpark. Hij neemt dit over 
van Thomas.
- Mails Landelijk Bureau:

 Benchmark fietsduurzaamheidstoets 
gemeentes. De bijzonderheid van Den 
Haag tov de andere gemeentes (veel 
nauwe straten) wordt niet vermeld.

 Handleiding gemeenteraadsverkiezingen
 Visie - 2040 Fb nog nodig? 

Discussiebijeenkomsten (Koen)
- Mail van VVN mbt fietstaxiproject jongeren uit 
Eritrea. Wij hebben geen menskracht om deze 
groep te trainen. Jetse zal dit mededelen aan de 
VVN.
- Uitnodiging Ruim baan voor de fiets 26-4: Koen, 
Wil en Jetse gaan. Vervolgbijeenkomsten op 30 mei
en 3 juli. Beide de hele middag.
- Mail van Wil mbt recreatief netwerk Hof van 
Delft. Ons standpunt is dat er geen strikt 
onderscheid moet worden gemaakt tussen fietsen 
voor mobiliteit en recreatief fietsgebruik.
- Artikel in AD over belemmeringen HTM door 
bevorderen van de fiets. Afgesproken wordt om 
goed af te stemmen met Rover. Dit is in gang gezet.
In het verlengde hiervan: Koen meldt dat er een 
plan is mbt de “Hartlijn van Den Haag” waarbij het 
voetgangersgebied wordt doorgetrokken tot de 
Plaats, waardoor het OV ter plekke een max 
snelheid krijgt van 15km per uur. De HTM heeft 
hier problemen mee.
- Verzoek voor een gesprek van projectleider 
Trekfietsviaduct nav inbreng Thomas. Koen zal eea
afstemmen met Thomas.
- Plannen Koekamp. Een aantal organisaties hebben
een alternatief bepleit. De gemeente heeft hier nog 
niet op gereageerd. Een motie van de raad adviseert
om ook naar alternatieven te kijken.

3. Voortgang Fietsbel mei 2018 

De Fietsbel van mei gaat binnenkort naar de 
drukker. Koen heeft per mail zijn kopij afgestemd 
met Willem. De bezorging vindt vanaf de tweede 
week in mei plaats. De coördinatie van de 
bezorging wordt miv het november nummer 
volledig overgenomen door Jetse.

4. Verslag bestuursvergadering 1 maart 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd. Jac zal kontakt 
opnemen met de financiële afdeling van het 
landelijk bureau ivm met de kosten van onze tour 
met de nieuwe fietswoordvoerders.
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De openstaande acties staan in het overzicht bij dit 
verslag.

5. Voortgang werkgroep sociale media (Karlijne 
Scholts)

Karlijne presenteert haar concept-plan sociale 
media. Het is is nog niet af maar het geeft al goed 
weer waar wij mee aan de gang gaan. Afgesproken 
wordt uit te gaan van WhatsApp (voor het bestuur 
en adhoc voor evenementen), Facebook (om ons op
de kaart te zetten), Twitter (als wij onze nek willen 
uitsteken) en de website (voor documentatie). Wil 
plaatst al veel op zijn Facebookpagina. Hij en 
Karlijne kijken hoe dit kan worden gedeeld met de 
Fb-pagina. Karlijne heeft met Thomas afgestemd 
dat zij het websitebeheer overneemt. Zij zal ook 
contact opnemen met hem ivm het 
Facebookaccount. Voorts heeft Karlijne een 
Twitteraccount voor de Fb geopend. Afgesproken 
wordt dat Koen dit gaat gebruiken. Hij start met: 
“Het fietspad is voor de fiets en verder niets!”.
Karlijne zoekt voor de sociale media een extra 
vrijwilliger. Afgesproken wordt dat de 
onderafdelingen zelf bepalen wat zij op Facebook 
of de website willen zetten. Plaatsing gaat dan via 
Karlijne. Zonodig stemt zij af met de secretaris.
Tevens worden in het vervolg de vergaderstukken 
ook naar Karlijne gestuurd. Zij kan dan zelf bepalen
wat er op de website moet worden gezet. 

6. Concept-jaarverslag 2017

Streven is dat het jaarverslag 1 mei gereed is. Nog 
niet alle bijdragen zijn binnen. De vergadering gaat 
accoord met het concept dat al beschikbaar is.

7. Jaarrekening 2017

Binnenkort wordt de jaarrekening afgestemd met de
kascommissie 

8. Visie 2040 Fietsersbond

Koen is recent bij een landelijke bijeenkomst 
geweest over het beleid van de Fb in 2040. Er lag 
een concept-standpunt mbt de speed-pedelec maar 
deze wordt aangepast omdat hij niet bespreeksrijp 
was. Koen bepleit dat het fietspad alleen voor 
fietsers is en dat het snelle (motorisch) fietsverkeer 
op de rijbaan moet. Dit standpunt wordt landelijk 
niet gedeeld. Kort samengevat: de steden zijn 
hiervoor, het platteland is ertegen. Discussie wordt 
landelijk voortgezet in mei/juni. Hierdoor is de 
landelijke ALV verplaatst naar 23 juni. Ivm de 
vakantie van Koen gaat Jac en wellicht Frank 
Poppe.
Ander punt betreft de doelgroep. Koen vindt dat 
deze beperkt moet blijven tot fietsers. Lopers en 
OV-gebruikers hebben hun eigen belangengroepen. 

Wel moet de Fb met deze groepen maar ook andere 
ketens (bijv. de gezondheidszorg) goed afstemmen 
en waar nodig gelijk optrekken. 
Het bestuur stemt in met deze inbreng van Koen in 
de landelijke discussie. 

9. Coalitievorming gem. Den Haag

Wij hebben een brief gestuurd aan Hans Wiegel 
met onze speerpunten. Hierin geven wij aan wat 
naar onze mening de gedeelde fietsopvattingen zijn 
van de coalitie partners. Wij vragen ook aandacht 
voor de financiele aspecten. 

10. Agenda ALV 31 mei

Het thema fietsparkeren zal in ruime zin worden 
besproken. Derhalve incl. het ruimen van 
weesfietsen, en het terugdringen van de 
parkeerruimte voor auto’s, uitgaande van het 
gegeven dat een geparkeerde auto 6 parkeerplaatsen
voor fietsen kost. 

11. Werkgroep gemeentepolitiek 

Wil heeft een update gemaild. Hij geeft hierop een 
toelichting. Aandachtspunt is de vervanging van 
Thomas in de werkgroep.

12. Procedure opvolging Rob de Lugt als 
penningmeester

Koen bedankt Rob voor zijn inzet en overhandigt 
Rob een toepasselijk cadeau.  Rob blijft voor de FB
actief in de eigen wijk.
Koen zal zsm een potentiele kandidaat benaderen 
voor de opvolging.
  
13. Wat verder ter tafel komt

Geen punten.

De volgende vergadering is op woensdag 23 mei 
bij Wil. 

Actiepunten

 (standaard) Stukken op de website zetten. 
(actie: Karlijne)

 (standaard)  Een geactualiseerde en 
geschoonde lijst leveren mbt de werkgroep
gemeentepolitiek (actie: Wil)

 (11-1-2018) Jaarrekening voorleggen aan 
kascommissie (actie: Jac/Rob)

 (11-1-2018) Actief benaderen nieuwe 
leden (actie: Jac)

 (11-1-2018)) Jaarplan activiteiten in een 
schema zetten (actie: Jetse)
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 (11-1-2018) Actieve leden uitnodigen voor
jaarlijkse fietstocht (actie: Jac)

 (11-1-2018) In april promotiemateriaal 
leveren sterfietsroute Leidschenveen 
(actie: Jac)

 (1-3-2018) Indienen projectplan excursie 
fietswoordvoerders bij het LB (actie: Jac)

  (1-3-2018). Wil en/of Koen zal 
beschikbaarheid Thomas voor de 
werkgroep gemeentepolitiek met hem 
bespreken. (actie: Koen/Wil)

 (12-4-2018): Wil reageert naar Visio mbt 
inbreng Fb in workshop over fietsen door 
slechtzienden en blinden (actie: Jetse)

 (12-4-2018): Jetse zal ons afmelden bij de 
omgevingswet-avonden van de groene 
Eland. (actie: Jetse)

 (12-4-2018): Wil duikt in de fietstunnel 
Zwethlaan bij de N222 (actie: Wil)

 (12-4-2018): aanvullingen contactpersoon 
per wijk worden naar Jetse gestuurd 
(actie: allen)

 (12-4-2018): Jetse bericht de VVN dat wij 
geen menskracht hebben om fietstaxi 
project jongeren Eritrea te steunen (actie: 
Jetse)

 (12-4-2018): We nemen deel aan Ruim 
baan voor de fiets (actie: allen)

 (12-4-2018): Koen polst potentiele 
kandidaat penningmeester (actie: Koen)

 (12-4-2018): Karlijne rond in afstemming 
met Jetse het plan Sociale Media af. 
(actie: Koen/Jetse)

 (12-4-2018): Karlijne gaat aan de slag als 
Facebook- en webbeheerder en zorgt dat 
waar nodig eea wordt overgenomen van 
Thomas en wordt afgestemd met Wil ivm 
zijn Facebookpagina (actie: Karlijne)

 (12-4-2018): Koen start met Twitter 
(actie: Koen)
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