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Jaarbericht 2012 Fietsersbond Heemstede 
 
Het jaar 2012 stond in het teken van:  

• Het ontvallen van ons actieve werkgroeplid Nelke Turion;  

• Winterse gladheid in februari  

• Houtvaartbrug – fietsroute en samenwerking met 3 gemeentes 

• Gevaarlijke paaltjes, hinderlijke obstakels, objecten, etc verminderen 

• Na jaren ledengroei dit jaar afname van 162 naar 154 lidmaatschappen in H’stede 
.  
 
Successen 
� Javalaan, fietsdoorsteken verbeterd;  
� Oplevering Herenweg 2

e
 fase met 2,20 m brede fietspaden, rotonde Kerklaan, 

wachttijdvoorspellers en vaker groen voor fietsverkeer;  
� Onze wensen gehonoreerd voor fietsbaar maken van Geniebrug over Leidsevaart; 
� Aanpak kruispunt Camplaan met Heemsteedse Dreef, verkorten fietsoversteek; 
� Onderdeel fiets uitgebreider en prominenter in de regionale bereikbaarheidsvisie; 
 
 
Teleurstellingen 
� Smalle bocht Glipperweg wederom uitgesteld, blijft één van de onveilige fietsknelpunten;  
� Traagheid van het saneren van paaltjes en objecten op fietsroutes of herkenbaar inleiden; 
� Enthousiasmeren van actieve leden voor onze werkgroep is nog niet gelukt; 
� Bij tijdelijke omleidingen onvoldoende rekening houden met fietsverkeer met veelal gebrekkige 

communicatie.  
 
Onze acties in 2012 
� Spoorwegovergangen open houden en/of de oversteek beveiligen en/of ongelijkvloerse 

kruising realiseren;  
� Opheffen of inleiden paaltjes en objecten die vaak oorzaak zijn van enkelvoudige ongevallen; 
� Vervanging steile Kwakelbrug door fietsbare brug over Heemsteeds Kanaal; 
� Werven van nieuwe actieve leden;  
� Evaluatie i.s.m. het landelijk buro over de samenwerking van de werkgroepen en 

Coördinatiegroep van FB Haarlem en Regio.  

 
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 met liefst een structureel fietsbudget; 

� Regionale samenwerking op peil houden voor veilige en logische fietsroutes tussen woon-, 

werkgebieden en OV-knooppunten;  
 
Gereed gekomen in 2011/2012 dankzij de Fietsersbond een mooi resultaat 
� Herenweg breed rood asfalt fietspaden; 
� Uitbreiding fietsenstalling bij NS-station met ruim 400 plekken.  

 

januari 2013, FB-werkgroep Heemstede, 
(Nelke †,Frans, Eelco en Peter)  


