
WAT DEED de FIETESERSBOND onderafdeling RIJSWIJK in 2009

Dit was het jaar waarin de gemeente de plannen van de nieuwe beleidsnota Gemeente 
Rijswijk 2008 – 2014 zou gaan uitvoeren. Het is triest te moeten melden dat er aan de 
uitvoerig van de plannen weinig is gedaan. 

VOORTGANG GEMEENTELIJK FIETSBELEID. De Fietsersbond heeft in maart onderzocht 
hoe het met de uitvoering van de planning van het fietsbeleid gaat. De gemeente loopt 
achter. Gezien de hobbelige wegen in Rijswijk is het beleid de doorgaande fietspaden bij 
voorkeur te asfalteren. De gemeente is nog steeds bezig met het zoeken naar uitvluchten 
(eerst een kansenkaart-asfaltering maken) en daarom is er geen enkel fietspad geasfalteerd. 
Wel zijn een aantal wegen opnieuw betegeld (Lange Kleiweg van Delft naar Rijswijk, Burg. 
Elsenlaan). Het betegelen is goedkoper  echter vraagt dit na gemiddeld 3 jaar om 
hernieuwde bestrating terwijl asfalteren tenminste 10 jaar meegaat en dus goedkoper is.

Het VERHELPEN VAN KLACHTEN in het kader van “mijn slechtste fietspad” komt nu 
eindelijk van de grond. Met de gemeente zijn hierover procedureafspraken gemaakt. De 
meeste klachten van de afgelopen vijf jaar zijn verholpen maar een aantal niet afgehandelde 
klachten zijn in het vergeetboek geraakt. Wij zullen deze op korte termijn opnieuw gaan 
indienen.

CONTACT MET AMBTENAREN Er zijn in dit jaar regelmatig gesprekken geweest met de 
betrokken ambtenaren, de toon wordt beter, er is meer begrip voor de wederzijdse 
standpunten, veel voortgang op de weg is er echter nog niet bereikt. Wij gaan op deze weg 
onverdroten voort.

POLITIEKE PARTIJEN Met de verkiezingen voor de deur schijnt er ook bij de politieke 
partijen meer begrip te komen voor de noden van de fietser. De actiepunten hebben we 
geïnventariseerd. De zes grootste partijen willen fietspaden asfalteren. Wij hopen maar dat 
het geen luchtkastelen zijn die na de verkiezingen weer snel verdampen. 

BRUGGEN OVER DE VLIET Bedreigend is de ontwikkeling van de bruggen over de Vliet. 
De Hoornburg moet aanzienlijk (90 cm ) worden verhoogd om de duwboten ongehinderd te 
kunnen laten passeren. Om de fietser te compenseren is er een draaifietsbrug gepland in het 
Rembrandt tracé. Tegen dit project zijn er bewaren gerezen en dat leidt vaak tot vertraging. 
We zullen de ontwikkeling scherp volgen in de hoop niet tussen wal en schip te vallen ofwel 
de Hoornbrug verhogen zonder dat de fietsbrug klaar is.

BEWEGWIJZERING De bewegwijzering in Rijswijk laat te wensen over en de gemeente 
stelde geen personeel te hebben om deze controles uit te voeren. Als Fietsersbond hebben 
wij deze taak op ons genomen en alle borden met richtingaanwijzingen gecontroleerd. De 
gemeente toonde zich erkentelijk en zegde toe te zoeken naar geld om de wijzigingen op 
korte termijn te realiseren. En nu afwachten of dit daadwerkelijk gebeurt.

CONTACT MET BURGERIJ Samen met de politie hebben we een dag georganiseerd op het 
Bogaardplein waar de politie voorlichting gaf over het bestrijden en voorkomen van 
fietsdiefstallen en de Fietsersbond streefde naar vergroting van de naamsbekendheid. Het 
was in december eigenlijk te koud om deze boodschap rustig over te brengen; het 
enthousiasme en de belangstelling waren voldoende groot om dit gebeuren te herhalen maar 
dan wel in 2010 in een ander jaargetijde.
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