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Geachte dames en heren, 

Nu de verkiezingen weer voor de deur staan vraagt ook de Fietsersbond afdeling 
Rijswijk uw aandacht. Wij richten ons tot u ten behoeve van de inwoners van de gemeente 
Rijswijk om het leefklimaat in de gemeente te verbeteren. 
Veel is er de afgelopen jaren voor fietsers bereikt, mede dank zij de inspanningen van de 
meeste politieke partijen; wij zijn U daar erkentelijk voor. 
De fiets is een gezond, milieuvriendelijk en ruimtebesparend vervoermiddel. Over de 
wenselijkheid het fietsen te bevorderen is geen discussie meer. In haar mobiliteitsbeleid heeft de Gemeente 
als doel gesteld dat in 2020 40% van de verplaatsingen per fiets zullen plaatsvinden. Om dit te bereiken is 
een intensivering van het fietsbeleid in de komende raadsperiode nodig.

De Fietsersbond denkt aan de volgende punten.

Alle fietspaden worden uitgevoerd in asfalt.

Om de barrierewerking van drukke wegen te verminderen worden de verkeerslichten in het hoofdroutenet 
voor fietsers zodanig afgesteld dat niet langer dan een minuut op groen behoeft te worden gewacht.

Voor het parkeren van fietsen worden bij belangrijke haltes van het openbaar vervoer voldoende rekken 
geplaatst. De tekorten aan rekken bij winkelcentra (m.n. De Bogaard) worden opgeheven. In wijken met 
woningen zonder berging worden fietstrommels geplaatst. In bestemmingsplannen en bouwplannen  worden 
fietsparkeernormen opgenomen.

De bewegwijzering voor fietsers wordt gecontroleerd en verbeterd.

De gemeente bevordert voor het eigen personeel en voor de gesubsidieerde instellingen het fietsen naar het 
werk en bevordert dit zo mogelijk ook bij bedrijven in Rijswijk. De gemeente wijst daarbij op de extra 
mogelijkheden van de elektrische fiets.

De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van “omgekeerd ontwerpen”; fietsers en 
voetgangers staanvoorop. Wijken worden kind- en fietsvriendelijk ingericht.

Snorfietsen rijden niet meer op het fietspad maar op de rijbaan waar dat ook voor bromfietsen geldt.

De gemeente stimuleert dat jongeren, ouderen blijven of gaan fietsen bijvoorbeeld door het aanbieden van 
fietslessen door de Fietsschool van de Fietsersbond. De gemeente zorgt voor vaardigheidscursussen voor de 
e-bike.

Hoogachtend,


