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Jaarbericht 2011 Fietsersbond Heemstede 
 
Begin 2011 stond in het teken van het winterse weer en de veelheid aan klachten over de 
gladheidsbestrijding van de gemeente. Gelukkig werd er snel gehoor gegeven aan de klachten 
door extra borstelmachines in te zetten die voor sneeuwvrije fietspaden zorgden.  
Verder de uitvoering van de Herenweg (1

e
 fase), begeleiding van 6 leerlingen voor hun 

Maatschappelijke Stage, onduidelijkheid over het vervolg van het succesvolle fietsbeleid van de 
gemeente en aanpak van hinderlijke onveilige en overbodige paaltjes.  
 
Successen 

 Glipperweg – fietssuggestiestroken + opheffen parkeerplaatsen op het smalste stuk wat ook 
als aanbeveling stond in het rapport van de Maatschappelijke Stage;  

 Oplevering Herenweg 1
e
 fase met 2,20 m brede fietspaden waar stevig voor gelobbyd is;  

 Renovatie NS stalling met nieuwe rekken, plekken voor bakfietsen en E-bikes; 
 Oplevering Scholierenpad voor leerlingen uit Hoofddorp naar college Hageveld; 
 Aanpak onveilige oversteek Heemsteedse Dreef t.h.v. Postlaan en vooruitzicht vervanging 

kwakelbruggetje Mozartkade voor veilige route naar College Hageveld; 
 Wachttijdvoorspellers bij de verkeerslichten kruising Javalaan – Cruquiusweg en fietsoversteek 

veiliger maken.  
 
Fietsenstalling NS-station 
Strikte handhaving op foutgeparkeerde fietsen sorteerde in bezwaarschriften en gedoe. Leidde tot 
bijstelling maar niet tot een integrale aanpak van het fietsparkeerbeleid. Door de extra rekken zijn 
op de drukste dagen net voldoende fietsparkeerplekken, echter de bewaakte stalling komt steeds 
leger en de vermaledijde tourniquet met chipknip is er nog steeds.  
 
Teleurstelling 

 Het geen vervolg geven aan de Fietsknelpuntennota 2007 én het geoormerkte fietsbudget is 
als bezuiniging voor de begroting 2012 opgevoerd;  

 Javalaan – het fietsknelpunt bij enkele zijstraten is nog steeds niet aangepakt; 
 Enthousiasmeren van actieve leden voor onze werkgroep is nog niet gelukt. 

 
Acties in 2011 

 Fietsverlichtingsactie op de Binnenweg, ruim 70 bezoekers aan werkende verlichting geholpen 
i.s.m. de 4 fietsenhandelaren (Voorwegschool hield eigen actie voor leerlingen); 

 Deelname aan klankbordgroep evaluatie Binnenweg;  
 Inventarisatie paaltjes en objecten die vaak oorzaak zijn van enkelvoudige ongevallen;  
 Werven van nieuwe actieve leden. 

 
Onze speerpunten en de stand van zaken 

 Bredere fietspaden/-stroken én in asfalt;  

 Veiligheid rondom scholen optimaliseren en Duurzaam Veilig consequent doorvoeren; 

 Aanpak fietsknelpunten continueren en actualiseren plus gemeentelijk budget hiervoor; 

 Aanpak opheffen onzinnige paaltjes of zorgen voor zichtbaarheid door inleiding / reflectie; 
 
Gereed gekomen in 2010 met dankzij de Fietsersbond een mooi resultaat 

 400 extra fietsparkeerplaatsen bij NS-station; 
 Tweerichtingen fietsverkeer ventweg Zandvoortselaan zijde AH.  

 

 

namens werkgroep Heemstede, 
Nelke, Frans, Eelco en Peter, 18 januari 2012 


