Jaarbericht 2012 Coördinatiegroep Haarlem en Regio
Houtvaartbrug
In 2012 is het gelukt! Het besluit is gevallen, de Houtvaartbrug gaat er komen. Lange tijd
heeft de gemeente Bloemendaal de realisatie van dit fietspad tegengehouden. De variant
die bijna geheel op Haarlems grondgebied ligt, heeft uiteindelijk de instemming van
Bloemendaal gekregen. Die variant is drie ton duurder dan de eerdere varianten. De
provincie heeft daarvan de helft voor eigen rekening genomen. De rekening voor de
andere helft is bij Bloemendaal, Haarlem en Heemstede neergelegd. Heemstede heeft
geweigerd een derde deel voor haar rekening te nemen. Haarlem betaalt een derde. Na
veel lobbywerk, heeft Bloemendaal uiteindelijk ingestemd met een bijdrage van €
100.000. Het laatste deel van deze fietsverbinding was het ontsluiten van de
Heemsteedse Vogelpark. Daarmee heeft Heemstede nu ingestemd.
Fietspad langs de AWD
Ook dit jarenlang lopende dossier hebben we tot een goed einde kunnen brengen. Het
fietspad tussen ingang De Oase en de Natuurbrug bij de Zandvoortselaan gaat er komen.
Maatschappelijke stage
Helaas hebben er zich dit jaar geen leerlingen voor hun stage bij de FB gemeld.
Bereikbaarheidsvisie
In 2011 is een bereikbaarheidsvisie voor de regio Zuid-Kennemerland ontwikkeld. Dit is
een samenwerkingsverband tussen Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort,
Haarlemmerliede en Haarlem. Er is vertraging ontstaan omdat de gemeentes het niet
eens konden worden over het vullen van een Regionaal Bereikbaarheidsfonds. De
gemeente Haarlemmerliede is afgehaakt. Uit dit bereikbaarheidsfonds kunnen ook
fietsprojecten worden gefinancierd. Gemeente Bloemendaal is de trekker van het
regionaal fietsnetwerk.
Acties, promotie en ledenbinding
 In september hebben we met een aantal actieve leden weer een gezamenlijke
fietstocht gemaakt; een goede traditie van onze afdeling.
 In mei hebben we voor nieuwe leden een fietstocht georganiseerd. Opkomst was lager
dan gehoopt. We hebben zes nieuwe leden kunnen uitleggen waarmee wij als
Fietsersbond bezig zijn in de regio. Dit initiatief van de C-groep verdient herhaling in
2013.
 Geen fietsverlichtingsactie dit jaar. Gemeente Haarlem gaf geen vergunning.
Publiciteit
 Per 1 januari 2012 vormen Mieke van Rooij en Jan Kuijpers de redactie van de
Haarlemmer Wielen. David Enckevort verzorgt de lay-out. De Haarlemmer Wielen is in
2012 vier keer verschenen. Elke uitgave staat ook op de website:
www.fietsersbond.nl/haarlem
 Gerard Franse zorgt samen met zijn bezorgersploeg (al jaren) voor de verspreiding
van de Haarlemmer Wielen onder onze leden.
 De landelijke website is in 2011 geheel vernieuwd. In 2012 zijn de regionale websites
in hetzelfde format in de lucht gekomen. Gert Klijn en Mieke van Rooij hebben dit jaar
samen de lokale website gerestyled en geactualiseerd. Sinds 2011 zit de afdeling
Haarlem ook op Twitter. Actuele zaken kunnen razendsnel onder de volgers bekend
zijn. Toets: #FBHaarlem
Leden en personalia
 Yvonne Hassing, onze penningmeester en trekker van de onderafdeling Bloemendaal,
heeft deze zomer afscheid genomen als actief lid van de coördinatiegroep.
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 Rob Stuip, die al intensief met Yvonne heeft samengewerkt, is haar voorlopige
vervanger voor Bloemendaal. Gert Klijn heeft de penningmeesterschap (tijdelijk) op
zich genomen. Wie wil hem t.z.t opvolgen?
 Inmiddels heeft Gert Verseput zich aangemeld voor de werkgroep Bloemendaal (met
name voor Bennebroek). Wie uit de gemeente Bloemendaal komt hem helpen?
 Nelke Turion, actief lid werkgroep Heemstede, is na een kort ziekbed op 9 november
2012 overleden.
 Rob Hendriks, jarenlang actief voor de afdeling Haarlem, is op 1 november, na een
lang ziekbed, overleden.
 De samenstelling van de Coördinatiegroep per 1-9-2012: Peter vd Velden, René Rood
en Gert Klijn.
 Velsen: Najaar 2012 heeft een groep van 5 actieve leden (na de pensionering van
Frans de Vilder) de onderafdeling Velsen opgestart. Hun eerste project: Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV) - Noord en de implicaties die dat heeft voor de fiets.
 Jaap Moerman, onbetwist aanvoerder van de Haarlemse Fietsersbond, is op 30 april
door burgemeester Schneider onderscheiden met een lintje.
 Per 1-1-2013 tellen we 1316 leden, een daling van 42 leden ten opzichte van januari
2012. Er zijn 85 opzeggingen en 43 aanmeldingen.
 Met dit ledenaantal staan wij op de 5e plaats van Fietsersbond afdelingen in
Nederland, na Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.
 Bloemendaal heeft nu 168 (was 178), Haarlem 844 (was 863), Heemstede 156 (was
162), en Velsen 148 (was 155) leden.
 Hennie Kommer en Vera Arends hebben het archief van de Fietsersbond onder
handen genomen en er een mooi geordend geheel van gemaakt.
De coördinatiegroep,
Peter van der Velden & René Rood

Haarlem, december 2012
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