Jaarverslag onderafdeling Velsen
Beste leden in Velsen. Als u ons begin december afgelopen jaar naar onze mening
had gevraagd over het fietsgebeuren in Velsen, wij waren beslist niet ontevreden
geweest. Integendeel, wij hadden een goed gevoel over het fietsgebeuren in 2010.
Niet wetend wat ons nog boven het hoofd hing:
Het volkomen falen van de gladheidbestrijding in Velsen feitelijk in het hele gebied
bediend door de ReinUnie, de instantie aan wie in Velsen de gladheidbestrijding is
uitbesteed. Afgelopen voorjaar heeft de Fietsersbond vanuit Utrecht aan alle
gemeentebesturen het Rapport Gladheidsbestrijding toegestuurd. Dit naar aanleiding
van de ervaringen opgedaan in de winter 2009 <>2010. In het rapport doet men
aanbeveling hoe fietspaden zo goed mogelijk ijs en sneeuwvrij te houden. Op
verzoek van een lid uit Velserbroek hebben wij in juli 2010 de afdeling Beheer
Openbare Ruimte Velsen het rapport Gladheidbestrijding wederom toegestuurd. Vrij
snel werd geantwoord dat het rapport in de toekomstige plannen werd meegenomen
en dat het doorgestuurd was naar ReinUnie! Kennelijk is er verder niets mee
gebeurd. Dat hebben wij allen aan de lijve kunnen ondervinden.
Gelukkig verliep niet alles zo desastreus:
Wij doen mee met Visie 2015, burgerparticipatie, inspraak
Julianakade/IJmuiderstraatweg, word de oude spoorlijn fietspad?
We deden mee met inspraak Merwedestraat, Gijzeveldplantsoen, HOV en meer
vanwege de fietsbelangen, de fietspaden.
Hoogtepunten waren er ook:
De opening van het prachtige fietspad Reijndersweg, de vurig verlangde oversteek
Heerenduinweg en ten slotte het definitief worden van het Fietsbeleidsplan Velsen.
In het Beleidsplan vinden we heel veel van onze inbreng terug. Alleen, we schreven
het al eerder, er wordt geen budget gereserveerd en men legt zich niet vast op te
behalen resultaten. In een brief aan de Raad schreven wij: Uitvoeringsplan, de
financiën, pag.41. Letterlijk nemen wij over: “Voor het realiseren van fietsprojecten is
geen apart budget beschikbaar……….” In tien woorden, meer heb je niet nodig om
veertig pagina’s met diverse plannen waar veel werk voor is verzet non-descript te
maken, enz. . Helaas, het mocht niet baten.
Iedereen een goed jaar toegewenst door Fietsersbond Velsen.
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