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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Verbind fiets en sport’ 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het voorstel Ruim baan voor de fiets, fietsstrategie 2040 

(RIS302969) op 17 oktober 2019 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie H.5 ‘Verbind 

fiets en sport’ (RIS303722) aangenomen. Hierbij informeert het college over de afdoening van de 

motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

- in de fietsstrategie aangegeven wordt dat “in een flink aantal Haagse wijken geen fietscultuur 

aanwezig is”;  

- het fietsgebruik in de wijken Laakkwartier, Schilderswijk, Spoorwijk, Stationsbuurt, Transvaal 

en Den Haag Zuidwest veel lager is dan het gemiddelde fietsgebruik in Haagse wijken, wat 

zichtbaar is in de ‘modal split’ in deze wijken: het aandeel van de fiets in het totale aantal 

verplaatsingen bedraagt bijvoorbeeld in Laak 12%, tegenover 37% in Segbroek;  

- uit onderzoek blijkt dat de fiets met name onder jongeren met een migratieachtergrond minder 

wordt gebruikt en een slecht imago heeft.  

 

Overwegende, dat:  

- uit onderzoek5 blijkt dat de combinatie ‘fiets en sport’ een ingang kan bieden voor het 

verbeteren van het imago van de fiets onder jongeren;  

- in de strategie staat dat voor het bouwen van een fietscommunity de aansluiting moet worden 

gezocht met onder andere sportinstellingen, maar hierbij nog geen link wordt gelegd met een 

specifieke organisatie of project;  

- een fietscommunity alleen van “onderop” kan ontstaan en sport een aantrekkelijke manier voor 

jongeren is om met de fiets in aanraking te komen.  

 

Verzoekt het college:  

- in overleg met sport- en wijkorganisaties en scholen te bezien welke projecten die ‘sport en fiets’ 

verbinden kunnen worden opgezet en dit uit te werken in het Meerjarenplan Fiets 2019-2022. 
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Deze motie verzoekt in overleg met sport- en wijkorganisaties en scholen te bezien welke projecten die 

‘sport en fiets’ verbinden kunnen worden opgezet en dit uit te werken in het Meerjarenplan Fiets 2019-

2022. In het kader van fietsen voor gezondheid en het toegankelijker maken van mobiliteit wordt 

gestart met een pilot in één wijk waar geen fietscultuur aanwezig is. Bij de uitwerking van deze pilot 

zullen sport- en wijkorganisaties uit de betreffende wijk worden betrokken waarbij ook wordt gekeken 

naar de relatie tussen sport en fiets.  In het meerjarenprogramma Fiets wordt aangegeven welke wijk 

hiervoor wordt geselecteerd. Het college verwacht uw raad in het tweede kwartaal van 2020 te kunnen 

informeren over het meerjarenprogramma Fiets. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de wnd. burgemeester, 

 

Ilma Merx Johan Remkes 

 

 


