Jaarverslag 2010 Coördinatiegroep
De Coördinatiegroep heeft het afgelopen jaar een substantieel aantal thema’s en dossiers onder handen gehad die de
afdeling Haarlem e.o. als geheel aangaan. Het meest gevoelige onderwerp was wel de kwestie Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD). Nadat het in september duidelijk werd dat er door de AWD een fietspad zal worden
aangelegd, diende zich direct de volgende kwestie aan: Kattendel, centraal thema op de komende ledenvergadering.
Hier gaat het om een voornemen een bestaand fietspad op te heffen. Er is een internetactie gestart om dit fietspad te
behouden (surf naar http://fietspadkattendel.petities.nl).
In 2010 hebben we met de volgende acties meegedaan:
- Heel Nederland Fietst, een poging meer mensen de auto te laten staan en de fiets te nemen
- Vriendelijk Verkeer: in het kader van deze actie zijn er in Bloemendaal en Haarlem in het najaar
fietsverlichtingsacties gehouden. Ook hebben we een enquête over Vriendelijk Verkeer gehouden in onze
jaarlijkse stand op het Haarlemmerhoutfestival.
In september hebben veel actieve leden met veel plezier een gezamenlijke fietstocht naar IJmuiden gemaakt met
gebruik van de watertaxi.
Leerlingen van het Hageveld College hebben in het kader van hun maatschappelijke stage onder auspiciën van de
Fietsersbond een tweetal fiets(veiligheids)onderzoeken gedaan. Een van de rapporten is ook nog met de gemeente
besproken en leiden waarschijnlijk tot verbeteringen.
Voor 2011 zullen we deze stages uitbreiden. Er zijn al afspraken gemaakt met leerlingen van het Mendel College.
In het najaar hebben de leden van de werkgroepen een studieavond gehad waar wij - onder de bezielende leiding van
Boudewijn Bach - gesproken hebben over fietsvriendelijke winkelstraten en de vraag of het autoluwer maken van
winkelcentra leidt tot daling van de omzet bij de middenstand. Automobilisten die hun auto laten staan en met de
fiets komen, blijken de omzetten te verhogen.
In de Haarlemmermeer is in januari met succes een afdeling opgericht. Er is een Fietsbalans en een
fietsverlichtingsactie gehouden en de leden hebben het afgelopen jaar de Haarlemmer Wielen ontvangen.
De Haarlemmer Wielen is weer drie keer verschenen. Leden van wie het e-mailadres bij ons bekend is, ontvangen
daarnaast enkele keren per jaar een elektronische nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en/of oproepen om met
bepaalde acties mee te doen.
Per 1 januari 2011 gaat Arie Voordouw zijn redactiewerk overdragen aan Mieke van Rooij. Samen met David
Enckevort zal zij volgend jaar zorg dragen voor de uitgave van de Haarlemmer Wielen. Gerard Franse zorgt samen met
zijn bezorgersploeg al jaren voor de verspreiding onder onze leden. Op dit moment hebben we 1349 leden (zonder de
leden van de Haarlemmermeer). We groeien gestaag!
Frank van Hattem en Mieke van Rooij beheren sinds dit jaar samen de lokale website. Deze site is beter toegankelijk
gemaakt en wordt vaker actueel gehouden. In de toekomst zal vaker van de website gebruik gemaakt worden. Dit jaar
worden bijv. de jaarverslagen van de afdelingen uitsluitend op de website gepubliceerd. De nieuwe website van
landelijk is al weer gedateerd. Men is er niet tevreden over. Om die reden kunnen de afdelingen nog niet aansluiten
bij de vernieuwingen die landelijk zijn doorgevoerd. Medio 2011 zal er een tweede versie van de nieuwe website
operationeel worden. Haarlem heeft zich aangemeld om dan als eerste te mogen meedoen met de vernieuwde site.
Begin december hebben wij een quickscan gemaakt van de gladheidbestrijding in de verschillende gemeenten. Het
bleek een effectieve actie. Het slecht presterende Heemstede heeft direct aangekondigd de gladheidbestrijding te
verbeteren.
In februari 2011 gaan we net als 4 jaar geleden een verkiezingsdebat voor de Statenverkiezing organiseren
(definitieve datum is 9-2 geworden).
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