
In 2010 bereikt in Rijswijk

Nieuwe bestuurleden
Het bestuur van de onderafdeling Rijswijk is aangevuld. Ingrid Sijlbing is de gelederen van Harke 
Heida, Han Bik en Erwin Ruitenberg komen versterken. Een potentieel bestuurslid is benaderd 
maar heeft nog geen besluit aan ons gemeld. Johan van Popta loopt tot de zomer 2011 een stapje 
minder hard. Hiermee hebben we een prima team om de fietsersbelangen in Rijswijk te behartigen.

Merkbare verbeteringen
Er zijn verbeteringen in Rijswijk te constateren.
Langs de Mgr Bekkerslaan en langs de A4 zijn stukken fietspad goed geasfalteerd, bij det 
winkelcentra in de Pr. Irenelaan en  de Van Mooklaan zijn voldoende en goede fietsparkeerplaatsen 
gemaakt, bij de Boogaard aan de Gen. Spoorlaan is een bewaakte fietsenstalling gekomen (helaas 
wel ten koste van gratis onbewaakte plaatsen), er worden verkeersexamens afgenomen en er is een 
weesfietsenactie geweest. De afstelling van de verkeerslichten lijkt iets beter geworden te zijn.  Bij 
storing moet opnieuw gecontroleerd worden en dat is een punt van permanente aandacht omdat de 
technische diensten  hier niet erg attent op zijn.
Het fietsbeleidsplan 2008-2015 speelt echter nauwelijks een activerende rol. Er zouden een aantal 
uitwerkingsplannen gereed moeten zijn, bijvoorbeeld over verkeerslichten, permanente 
verkeerseducatie, bewegwijzering, verwijdering van fietsen. De uitvoering op deze terreinen 
stagneert daardoor. De nieuwe fietsbrug over de Delftse Vliet is opgehouden door problemen bij de 
Provincie, maar wordt naar verluidt, wel weer opgepakt. Dat is ook wel nodig, want vanaf 2012 zal 
de Hoornbrug worden opgehoogd, waardoor deze oeververbinding voor fietsers nog bezwaarlijker 
wordt.

Geasfalteerde fietspaden
Wij beschouwen het als een succes van de Fietsersbond dat de Gemeente Rijswijk nu eindelijk 
fietspaden gaat asfalteren. Dat is al vanaf 2001 beleid, maar in de praktijk gebeurde dat niet 
vanwege allerlei practische bezwaren. De Gemeente heeft nu echter uitgesproken dat in principe 
alle fietspaden geasfalteerd kunnen worden en de Fietsersbond vertrouwt erop dat dat ook zal 
gebeuren. Het  tijdstip van deze uitspraak valt echter samen met ingrijpende gemeentelijke 
bezuinigingsplannen. We hopen daar het beste van.

Contacten met gemeenteraadsleden
Voor de verkiezing van de gemeenteraad in 2010 hebben we aan de politieke partijen voorstellen 
gedaan over actiepunten in verkiezingsprogramma's. Behalve de VVD hebben alle partijen 
positieve programmapunten voor fietsers opgenomen; de SP niet noemenswaardig. De nieuwe 
gemeenteraad hebben we uitgenodigd voor een gesprek. We kregen enkele vriendelijke reacties, 
maar alleen D66 was aanwezig; een zinvol gesprek trouwens.

Stand op Strandwalfestival
De onderafdeling had bij het Strandwalfestival in september de fietssimulator van de Fietsersbond. 
Je fietst en stuurt en ziet je verrichtingen op een scherm. Hoe jonger de deelnemer hoe beter het 
ging. De simulator leverde veel plezier op, vooral ook voor de omstanders.

Actie Senioren op de Fiets 
In het najaar 2010 zijn we begonnen aan een actie om voorlichting te geven over fietsen op leeftijd, 
met als doel dat senioren langer blijven fietsen. Zie hierover een stukje elders in deze Fietsbel.
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