
WAT  DEED  de  FIETSERSBOND onderafdeling RIJSWIJK in 2008

FIETSBELBELEIDSNOTA EN VERKEERSLICHTENNOTA
De gemeente kwam dit jaar met een nieuwe Fietsbeleidsnota, voor de fietser het 
belangrijkste stuk  van de gemeente in jaren. Zijn we daarmede tevreden?.
Aan de ene kant wel.  Een aantal belangrijke  mogelijkheden om het vervoer per fiets 
te verbeteren komen aan bod, zoals de voorkeur voor geasfalteerde fietspaden 
(vervanging van tegelpaden), verbetering van de fietsparkeervoorzieningen en een 
aantal concrete maatregelen, zoals toestaan van fietsen in de Herenstraat.
Belangrijke minpunten uit de Fietsbalans van enkele jaren geleden komen echter niet erg uit 
de verf: de geringe directheid (omrijden en veel oponthoud door verkeerslichten) en de 
infrahinder (te smalle fietsstroken). We hebben bij de gemeenteraad ons ongenoegen geuit 
dat er ondanks het uitgangspunt van asfalteren in de praktijk nog steeds getegeld wordt.

De verkeerslichten worden in de Fietsbeleidsnota niet behandeld omdat er een aparte 
verkeerslichtennota is. Die verkeerslichtennota is echter geen verbetering t.o.v. de praktijk, 
omdat de max. wachttijd voor de meeste verkeerslichten (nl die niet op een hoofdfietsroute 
liggen) 90 seconde is en omdat dit maximum twee keer telt als er een middenberm van meer 
dan 2,50 meter is. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat de de wachttijd 180 seconden 
wordt en op de hoofdfietsroutes 120.  Er is een onderzoek gaande naar de mogelijkheden 
voor gunstiger afstelling, wij hopen dat maxima uit de verkeerslichtennota theorie blijven en 
dat de fietser in de praktijk vlotter door zal kunnen rijden. We hebben dit standpunt met de 
gemeente besproken.

VERBINDINGSWEGEN EN KNELPUNTEN
Het verbeteren van de doorgaande verbindingswegen in Rijswijk krijgt meer aandacht, mede 
dank zij de vele meldingen in het kader van “mijn slechtste fietspad.” De Hoornbrug is een 
zeer slechte schakel, daarom zal er over 2 jaar een fietsbrug over de Vliet komen. 
Route 8 van het Fietspadenplusplan heeft in Rijswijk (Steenlaan, Rembrandtkade, 
Populierstraat) meestal vrijliggend fietspad en kent weinig hindernissen; de nieuwe brug over 
de Vliet komt er volgens planning over twee jaar. Route 2 (langs Trekvliet) heeft meer 
bezwaren.
De lijst Rijswijkse  knelpunten is dit jaar opnieuw nagelopen, er zijn vele knelpunten door  de 
gemeente opgeheven er zijn ook weer enkele nieuwe knelpunten geconstateerd. Met stukjes 
in de lokale pers genaamd “fietsersleed”, wordt  aandacht gevraagd voor de ergste 
knelpunten en tot nu toe wordt er door gemeentewerken snel en adequaat op gereageerd.

FIETSPARKEERPLAATSEN
Een uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat de door de gemeente aangelegde 
parkeervoorzieningen in het algemeen goed van kwaliteit zijn, maar dat er op een aantal 
plaatsen te weinig rekken zijn: station, rondom de Boogaard, en bij enkele kleinere 
winkelcentra. Bij een aantalsportvelden en instellingen voor gezondheidszorg en welzijn, zijn 
de rekken  van slechte kwaliteit. Wij hebben dit onder de aandacht van het gemeentebestuur 
gebracht. In de Fietsbeleidsnota worden verbeteringen aangekondigd.

CONTACTEN MET DE BURGERIJ
De fietsersbond heeft op Koninginnedag  een stand ingericht op het Waldhoornplein met ook 
een mogelijkheid tot fietsen. Door het slechte weer bleven de meeste bezoekers liever in de 
Marimbalhal; deze activiteit is voor herhaling vatbaat.
Rijswijk heeft 2 maal per jaar een bijeenkomst voor nieuwe inwoners om de Rijswijkse 
instellingen meer aandacht te geven. Ook de fietsersbond was daar vertegenwoordigd; het is 
een goede mogelijkheid om wat meer lokale bekendheid te krijgen en wat zaken te doen 



omdat ook alle Rijswijkse beleidsmakers zich op een dergelijke bijeenkomst laten zien. Het 
was gezellig en nuttig, maar het heeft geen nieuwe leden opgeleverd.

VOORUITZICHTEN 
De contacten met de gemeente zijn er maar moeten wat minder vrijblijvend. Er is een 
prettige sfeer in de bestuursvergaderingen van de onderafdeling Rijswijk. De relaties met de 
afdeling Haagse Regio zijn aangenaam. Aan de verbetering van het contact met Delft wordt 
gewerkt. 
Met alle plannen die er nog liggen zal ook 2009 een jaar worden. met uitdagingen.

Rijswijk, januari 2009 


