
Beleidsactieplan Fietsersbond afd. Delft 

(versie 2-6-2013) 

In dit eerste beleidsactieplan leggen we uit: 

a. Waar staan we voor 
b. Welke middelen zetten we in 
c. Wat doen we als eerste in 2013-2014 
d. Ten slotte: we bewaren ook punten voor een langere termijn 

De inspanningen van de afdeling zijn gericht op de verbetering van het fietsklimaat in Delft, 
Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland. Doel is dat meer mensen er eerder voor kiezen de 
fiets te nemen bij verplaatsingen en dat zij dat op een veilige en comfortabele manier kunnen 
doen. We doen dat door middel van allerlei activiteiten binnen de drie gemeenten. Dit 
beleidsactieplan betreft de periode 2013-2014. 

De middelen zijn: 

1. Verbetering van de fietsinfrastructuur 
2. Vergroting van de veiligheid 
3. Fietspromotie 
4. Voorlichting en educatie 
5. Communicatie en betrekken leden en vrijwilligers 

Fietsinfrastructuur: kritische beoordeling van het netwerk en aangeven waar en hoe dat 
verbeterd dient te worden, dat te bepleiten bij de gemeentelijke overheden, voorstellen aan 
te dragen. 

In 2013-2014:  

 een goede netwerkbeoordeling maken met aandacht voor verkeersveiligheid, 
directheid van routes, maaswijdte, knelpunten, het aandoen van belangrijke 
bestemmingen. We letten ook op aansluitingen met netwerken in andere gemeenten. 

 De maaswijdte van het netwerk in het zuidelijk stadsdeel en in de richting van Rijswijk  
te beperken tot 400 meter door voorstellen te doen voor nieuwe infrastructuur. 

 Deelname aan het meldpunt FB, de naar voren gebrachte ideeën en knelpunten 
signaleren, controleren en bespreken bij de betreffende gemeente.  

 bepleiten experimenten bij het instellen van verkeerslichteninstallaties (VRI’s) met alle 
richtingen groen voor fietsers 

 Het fietsparkeren in de binnenstad, bij het station en overige belangrijke 
bestemmingen op orde zien te krijgen. Grote aandacht is nodig voor een dreigend 
groot tekort bij het nieuwe station. 

Veiligheid: inrichting routes, verlichting fietspaden, breedte fietspaden, fietsverlichting op 
orde, paaltjes, bewust weggebruik bij verkeersdeelnemers, bij 50-wegen altijd 
fietsvoorziening maken, fietslessen, verkeersexamen. 

In 2013-2014: 

 De fietscontroleacties bij scholen doen 

 Meer aandacht voor oudere fietsers door fietslessen 

 Onveilige elementen (paaltjes en trottoirbanden die gevaar opleveren) doen 
verdwijnen 
 



Bevordering fietsgebruik: comfort,  directheid routes, wegdek, afstelling verkeerslichten, 
bewaakte stallingen, stalling winkelgebieden, vermijding inademing stank en vervuiling, 
fietspaden naar bestemmingen, gatenherstel, leidingboeren, beheer, sneeuwruimen 

In 2013-2014: 

 Het 30-puntenplan van de FB toespitsen op Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden 
Delfland. We richten ons vooral op het thema fietsen zonder hindernissen, dat het 
thema is voor de volgende fietsstadverkiezingen in 2014 

 Politieke partijen actief benaderen om fiets in verkiezingsprogramma  een prominente 
plaats te geven; doel is dat een nieuw college actief met de verbetering van het 
fietsklimaat aan de slag gaat (collegeprogramma). 

 Wegbeheerders aanspreken op onderhoud (vooral gaten in en slijtage aan de toplaag 
van fietspaden; dit is ook vaak een kwestie van veiligheid) 

 Bewegwijzering verbeteren.  

Voorlichting: naar verschillende doelgroepen:  scholen, fietslessen, e-bike gebruikers, 
aanstaande raadsleden 

In 2013-2014: 

 Bij discutabele kwesties persverklaringen uit laten gaan om onze mening duidelijk te 
maken 

 De website benutten voor het geven van tips 

Communicatie: Contact met de leden, werving vrijwilligers, draagvlak ontwikkeling, website, 
solutie,  

In 2013-2014: 

 Website onder de aandacht van leden: zorg dat die interactief wordt 

 Reclame maken voor het vernieuwde meldpunt 

 Het afdelingsblad gevaar opleverende Solutie uitbrengen  

 Alle relaties in beeld brengen en uitbouwen 

 Samenwerking onderzoeken met belangengroepen 

  



Uitwerking hoofdfietsroutes: Welke eisen zou je aan hoofdfietsroutes moeten stellen? 

1. Veiligheid: Zorg dat de breedte in overeenstemming is met het gebruik: al of niet veel 
spitsverkeer, wel of geen brommers, 1 of 2 richtingen, bij recreatiefietspaden 
rekening houden met andersoortig gebruik (paarden, skaters, racefietsers).  

2. Doorstroming: Zorg dat fietsers voorrang hebben op kruisingen waar alleen 
bestemmingsverkeer kruist; bij kruisingen met doorgaand verkeer bepalen of er 
meerdere keren groen mogelijk is.  

3. Comfort: maak zoveel mogelijk de fietsroutes in rood asfalt. Geef deze fietspaden 
een goede fundering, zodat de boel niet verzakt en putten ontstaan of dat 
boomwortels het wegdek aantasten. Bij leidingwerk de leiding-eigenaar verplichten 
de situatie volledig te herstellen.  

4. Maak hoofdroutes niet vlak naast drukke wegen. Dat heeft namelijk 2 nadelen: ten 
eerste veel stank en ongezondheid vanwege de uitlaatgassen en ten tweede zijn de 
verkeerslichten vaak afgesteld op de doorstroming van autoverkeer, waardoor je als 
fietser veel rood krijgt. 

5. Veiligheid: Zorg dat de fietspaden ook goed verlicht zijn. Vaak is het schijnsel van de 
lantaarnpalen gericht op het naastgelegen autoverkeer; daar waar verlichting 
onvoldoende is of ontbreekt is zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid in 
het geding. 

6. Zorg dat belangrijke bestemmingen aangedaan worden door het hoofdfietsnet; zorg 
dat er op die bestemmingen voldoende goede en veilige stallingsplaatsen zijn. 

7. Zorg voor directheid van routes. Waar fietsers het gevoel hebben dat ze moeten 
omrijden, nemen ze kortere routes die meestal  onveiliger zijn. 

8. Bij een plan voor verbetering moet als eerste barrières weggenomen worden. 
9. Bij 50 km-wegen altijd een goede fietsvoorziening maken, minstens fietsstroken, 

maar liever een fietspad. Bij fietsstroken zoveel mogelijk vermijden van langsparkeren 
in verband met openslaande autodeuren. 

10. Bij fietsroutes geen haaks parkeren (veiligheid). 
11. Vermijd paaltjes. 


