
Rijswijk, 1 mei 2012

Aan de Gemeenteraad van Rijswijk, tav de Griffie Afdeling Rijswijk

Betreft: Rapportage uitvoering fietsbeleid 2012

Inleiding
Dit is de vierde rapportage van de Fietsersbond in Rijswijk over de uitvoering van het gemeentelijk 
fietsbeleid.  De Fietsersbond wil met de rapportage aan de Gemeenteraad informatie geven over het 
halen van de planning van het vastgestelde fietsbeleid. Dit is van belang omdat de planning van het 
het eerdere Fietsbeleidsplan 2000 aan geen kant gehaald is en het beleidsplan deze keer daarom 
uitdrukkelijk “SMART” (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) gemaakt is. 
Het ligt voor de hand nu te volgen of de planning wel gehaald wordt, en de Gemeenteraad als 
controlerend orgaan daarvan op de hoogte te stellen. Van de verschillende onderdelen wordt 
beoordeeld of het “klaar” is of “niet klaar”.

Samenvatting
In de oplegnotitie aan de Gemeenteraad van oktober 2008 nr. 08.052744 worden de aktiviteiten 
in het kader van het Fietsbeleidsplan in de tijd gepland. Nagegaan is welke van de aktiviteiten die in 
2011 klaar hadden moeten zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Samenvattend kan hierover het 
volgende worden vastgesteld.

• De acties aangaande het parkeren van fietsen zijn niet klaar. Het onderzoek naar het gratis 
maken van bewaakte stallingen heeft een negatief resultaat.

• De geplande acties tav het fietsroutenetwerk zijn grotendeels gerealiseerd.
• De acties aangaande de bewegwijzering zijn niet gerealiseerd.
• Er is een activiteitenplan voor permanente verkeerseducatieen er zijn op de meeste 

basisscholen verkeersexamens.
• Er is geen regeling voor het verwijderen en opruimen van fietsen.
• Het asfalteren van fietspaden is ter hand genomen, maar de verdere planning is ons niet 

bekend.

In de Beleidsnota Verkeersregelinstallaties van 2008 staat als uitgangspunt dat fietsers op een 
hoofdfietsroute max.  60 sec. wachttijd bij een verkeerslicht hebben en op andere wegen 90 sec. 
De wachttijd bij installaties met twee lichten blijft steeds binnen de norm omdat men in het algemeen 
niet hoeft te wachten voor het tweede licht; bij installaties met één licht voldoet er maar één. De 
gemiddelde wachttijden zijn in vergelijking met vorig jaar langer geworden.

1. Uitvoeringsplan 2008
Het uitgangspunt is de tabel met de concrete uitvoeringsplanning uit de oplegnotitie aan de 
Gemeenteraad van oktober 2008 nr. 08.052744.
Onderstaand het overzicht van de acties die in 2008 t.m. 2011 gereed zouden zijn.
Per onderdeel geven wij aan in hoeverre dat naar onze waarneming gelukt is.



Activiteit Klaar Toelichting

Fietsparkeren

Inventarisatie fietsparkeervoorzieningen (2008-
2009)

ja Er is een overzicht van de 
fietsparkeervoorzieningen op grond 
waarvan besluiten genomen kunnen 
worden.

Aanbieden fietstrommels in woonwijken Nee vergevorderd 

Uitbreiden/aanbieden parkeervoorzieningen bij 
Openbaar Vervoer Haltes (2009-2010)

Nee Begin aan  fietsparkeervoorzieningen bij 
OV-haltes. (Schaapweg).

Onderzoek gratis maken bewaakte stallingen ja Geen mogelijkheid

Fietsroutenetwerk

Onderzoek Fietsbrug over het Rijn-Schiekanaal ja Aan bouw is begonnen

Fietsstroken Visseringlaan ja

de Limpbergstraat en de Sir Winston 
Churchilllaan)

ja

Fietsstroken Diepenhorstlaan ja

Zwethzone ja

Fietsbruggen de Strijp - Wateringen ja

Jaagpad nee

Sir Winston Churchilllaan – Hoornbrug nee Aan de orde bij reconstructie Hoornbrug.

Fietsroute Landgoederenzone nee

Fietsen Herenstraat ja

Bewegwijzering

Inventarisatie fietsbewegwijzering nee Software voor dataopslag aangeschaft.

Herstellen van omissies en repareren 
fietsbewegwijzering (2009-2010)

nee

Knooppuntbewegwijzering ja

Communicatie

Communicatie (doorlopend) ja

Uitwerken van een plan voor Permanente 
Verkeerseducatie en –voorlichting

Ja Er is een aktiviteitenkalender en er zijn 
zijn verkeersexamens

Overige projecten

Uitwerken regeling voor het verwijderen en 
opruimen van fietsen 2009

nee

Monitoring Fietsintensiteiten (doorlopend) ja/nee

Monitoring Fietsparkeervoorzieningen 
(doorlopend)

nee

Monitoring Geregistreerde verkeersveiligheid 
(doorlopend)

ja



2. Fietspaden in asfalt 
Ten aanzien van de wijze van verharding geldt in het Beleidsplan een voorkeur voor asfalteren, maar 
omdat dat soms niet toepasbaar zou zijn, werd er in de praktijk weinig geasfalteerd. In de notitie 
“Fietspaden in asfalt” van  augustus 2010 is uitgesproken dat het overal in principe technisch 
mogelijk is fietspaden te asfalteren. Er is voortgang. In 2011 is b.v. een gedeelte van het fietspad 
langs de Beatrixlaan en een gedeelte van het fietspad langs de Lange Kleiweg geasfalteerd. Er is geen 
planning voor het hele fietspadennet.

3. Wachttijden bij verkeerslichten
Gedurende 10 minuten zijn per verkeerslicht de wachttijden voor fietsers gemeten. De maximale 
waarden zijn in de onderstaande tabel opgenomen. Opvallend is dat sommige installaties steeds de 
zelfde wachttijd kennen, terwijl andere installaties sterk wisselen. 

In de Beleidsnota VRI's staat dat op het hoofdroutenet gestreefd wordt naar een maximale wachttijd 
voor fietsers  van 60 sec en elders van 90 seconden. Bij twee lichten i.v.m. brede middenberm het 
dubbele. Van de door ons gemeten 8 enkele lichten voldoet er slechts een aan de eisen, de wachttijd 
is gemiddeld 3 seconde langer dan vorig jaar. De drie dubbele lichten voldoen aan de eisen, maar 
leveren in vergelijking met een jaar geleden 9 seconde meer wachttijd op.

Maximale wachttijd medio maart tijdens spits op de volgende punten.(waarneming 10 minuten)

Weg Kruist Richt. Norm 2009
sec

2010
sec

2011 
sec 

2012
sec

Verschil
'09-'12

Twee lichten

Pr. Irenelaan Pr. Beatrixlaan NO 180 143 118 68 85 -58

Churchilllaan Pr. Beatrixlaan NO 120 99 120 75 84 -15

Weth Brederodel. Pr. Beatrixlaan NO 180 166 90 90 90 -76

Één licht

Churchilllaan Burg. Elsenlaan ZW 60 78 75 62 77 -1

Gen. Spoorlaan Burg. Elsenlaan NO 60 63 98 80 90 17

Burg. Elsenlaan Ravensteinplein NW 60 63 75 45 53 -10

Lindenlaan Haagweg NO 60 140 90 120 105 -35

Haagweg n. Lindenlaan ZW 60 140 90 70 97 -43

Haagweg Geestbrugweg NW 60 131 116 140 105 -16

Geestbrugweg Haagweg ZW 60 108 110 110 120 12

Herenstraat Haagweg NO 90 135 157 130 135 0

Gemiddeld 115 104 90 95 -20
Conclusie: Gemiddeld is de wachttijd sinds 2009 twintig seconde korter geworden, maar sinds vorig 
jaar vijf seconde langer. Er is dus sprake van een terugval. De wachttijd bij installaties met twee 
lichten blijft steeds binnen de norm omdat men in het algemeen niet hoeft te wachten voor het 
tweede licht; bij installaties met één licht voldoet er maar één. 

Hoogachtend,

E.W.B. Ruitenberg, Voorzitter afdeling Rijswijk
Prof. Meijerslaan 57, 2285HD Rijswijk


