
Haags Fietserspact
De afgelopen jaren heeft de gemeente serieuze stappen gezet om Den Haag 
aantrekkelijker te maken voor fietsers. Dat is goed, want de fiets is een 
efficiënt en duurzaam vervoersmiddel. Als Hagenaars vaker de fiets pakken, 
levert dat een verbetering op voor de bereikbaarheid van onze stad en voor 
de kwaliteit van de lucht. Het is daarom belangrijk om de komende jaren 
het beleid structureel voort te zetten en om het ambitieniveau verder op te het beleid structureel voort te zetten en om het ambitieniveau verder op te 
voeren. Daarom spreken alle ondertekenende politieke partijen af, de 
volgende vier zaken te zullen regelen voor 2018. Op die manier maken we 
van Den Haag dé fietsstad van Nederland.

1. In 2018 is het aantal betegelde fietspaden gehalveerd.
Geasfalteerde fietspaden gaan langer mee, zorgen voor minder schade aan 
fietsen en zijn comfortabeler dan betegelde fietspaden. Den Haag investeert 
op dit moment in het vervangen van tegels door asfalt op fietspaden, maar op dit moment in het vervangen van tegels door asfalt op fietspaden, maar 
is daarvoor afhankelijk van subsidies van andere overheden. Tussen 2014 
en 2018 investeert de gemeente voldoende in fietspaden, om het aantal 
betegelde meters fietspad in Den Haag te halveren.

2. In 2018 telt Den Haag tien sterroutes.
Sterroutes zijn comfortabele en snelle fietsroutes van en naar de binnenstad, 
vooral voor woon-werkverkeer. Omdat het om vrijliggende en brede 
fietspaden gaat, zijn ze bovendien zeer veilig. De gemeente heeft fietspaden gaat, zijn ze bovendien zeer veilig. De gemeente heeft 
afgesproken tien sterroutes te willen realiseren voor 2020. Die ambitie 
wordt verder aangescherpt, zodat Den Haag al in 2018 tien sterroutes telt.

3. In 2018 zijn er in minimaal vijftien buurtstallingen bijgekomen.
In veel woonwijken is een gebrek aan fietsenstallingen. De stoep staat vaak 
vol met fietsen, wat doorstroom voor wandelaars, rollators en kinderwagens 
lastig maakt. Bovendien zorgt het voor diefstal van en schade aan de 
fietsen. Het openen van buurtstallingen – bijvoorbeeld in oude garages of fietsen. Het openen van buurtstallingen – bijvoorbeeld in oude garages of 
leegstaande winkels – kan daarom uitkomst bieden. De gemeente neemt 
obstakels om zo’n buurtstalling te openen zo veel mogelijk weg, zodat er tot 
2018 minimaal vijftien van dergelijke stalling verspreid door de stad 
bijkomen.

4. In 2018 telt de binnenstad 2500 extra gratis stallingsplekken.
Sinds 1 december 2013 zijn alle fietsenstallingen van de Biesieklette in de 
binnenstad gratis. Toch parkeren veel mensen hun fiets nog op de Grote binnenstad gratis. Toch parkeren veel mensen hun fiets nog op de Grote 
Marktstraat, waar dat niet is toegestaan. Daarom is het zaak om dicht op 
die straat meer gratis bewaakte stallingsplekken te bouwen, bijvoorbeeld 
onder het stadhuis en de Centrale Bibliotheek. In 2018 zijn er 2500 van 
dergelijke stallingsplekken extra aangelegd.


