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In dit nummer:
Interview met Cora-Yfke Sikkema, wethouder verkeer van de gemeente Haarlem
Thema jaarvergadering 25 januari: Hoe word je een fietsstad? Met wethouders Vennik (Velsen) en Sikkema 
(Haarlem)

In afwachting van de bouw van de fietsflat parkeren fietsers uit Haarlem-Noord hun stalen ros op de kop van de 
Rode Loper. Is dit de opmaat naar de Dolhuysbrug? 

De Fiets-In, de fietsenkelder onder het Stationsplein kan de extra fietsdruk niet aan. Dus zijn er tijdelijke fietspar-
keervakken gekomen op de Jansweg bij het station. Zorg wel voor een stormvaste standaard.
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Haarlemmer Wielen Nr. 4
Mieke van Rooij

Fiets als ‘gast’ op straat? Wat is mijn 
rechtspositie?
Van: Marja de Jong
In Haarlem is een aantal straten in 
het centrum waar ik als fietser ‘gast’ 
ben. Wat is mijn rechtspositie hier? Er 
is geen rechtstreekse route door het 
centrum waar je redelijk veilig kunt 
fietsen. Ik word door voetgangers 
toegeroepen dat ik gast ben in de 
straat. Er is dus van die kant het idee 
ontstaan dat ze kunnen lopen waar 
ze willen en dat de fietser maar moet 
oppassen en zich moet aanpassen.

Antwoord Fietsersbond: Dergelijke bor-
den komen niet voor in onze wegen-
verkeerswet en hebben dus ook geen 
juridische status. U bedoelt waar-
schijnlijk de Gierstraat? Winkeliers 
hebben daar een eigen bord ‘Wandelstraat, fietsers te 
gast’ gemaakt. Dit met de bedoeling dat fietsers hier 
juist wel mogen komen. De winkeliersvereniging vraagt 
fietsers en voetgangers meer rekening met elkaar te 

houden. Formeel geldt hier het bord: ‘Voetgangersge-
bied’ met het onderbord: ‘Fietsen toegestaan’. Fietsers 
mogen er gewoon fietsen, maar snorfietsen en scoo-
ters mogen er niet in. Zo geldt dat ook voor de Kleine 
Houtstraat.

Lezers schrijven

In deze Haarlemmer Wielen kijken we terug op het 
jaar 2014. Bij een terugblik hoort uiteraard ook een 
toekomstgerichte  visie. Daarom nodigen wij u uit voor 
onze ledenvergadering op zondag 25 januari 2015 
in de bibliotheek van het Rosenstock-Hussey Huis, 
Hagestraat 10 in Haarlem. Het thema is: ‘Hoe word 
je fietsstad?’ met de verkeerswethouders van Velsen 
en Haarlem. De nominatie van de gemeente Velsen 
als Fietsstad 2014 is een bijzondere mijlpaal geweest 
voor deze gemeente. Veel is in 2014 bereikt, veel 
zaken liggen nog te wachten op uitwerking in 2015. 
Onze vlag die wapperde in Zandvoort is zo’n mijlpaal. 
Meer nieuws over deze gemeente kunt u lezen in onze 
Zandvoortse rubriek. Maar ook de andere afdelingen 

‘timmeren aan de weg’: Haarlem vraagt aandacht voor 
de ‘prioritering’ van fietsvoorzieningen, de raad gaat 
zelf een fietsvisie schrijven. Verder zijn er de plannen 
voor de herinrichting van de Dreef, de opening van de 
13e fietsstraat in Haarlem, de Albert Schweitzerlaan, 
is een feit. Uit Heemstede leest u de laatste informatie 
over de rechtszaak over Alverna, de spoorwegovergang 
die door ProRail is afgesloten. Verder in dit blad fiets-
nieuws  over de gemeente Bloemendaal en Velsen.
En ... vanaf dit nummer hebben wij een kleine wijziging 
in de lay-out doorgevoerd. De namen van de diverse 
rubrieken staan voortaan overdwars rechts of links op 
de diverse pagina’s. Wij hopen dat dit het leesgemak 
zal vergroten.

Haarlem: Gierstraat, fietsen toegestaan voor snorfietsen verboden
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WCora-Yfke Sikkema: Haarlem fietsstad van het jaar?
Ad Stavenuiter

Laat ik nu altijd al gedacht hebben dat de gemeente 
Haarlem krap bij kas zit. En laat dat nu echt zo blij-
ken te zijn. In mijn gesprek met Cora-Yfke Sikkema, 
fietswethouder van Haarlem en vernoemd naar haar 
Groningse opa Cornelis en Friese oma Yfke, gaat het 
vaak over geld. Geld dat er niet is. Ik spreek haar op 
een stille vrijdagochtend in oktober, op het statige 
Haarlemse stadhuis. Zoals op veel werkdagen is ze op 
haar stoere Giant vanuit het noorden van de stad naar 
kantoor gekomen.

‘Ik ben realistisch en pragmatisch,’ zegt ze. Ze gaat 
duidelijk niet erg onder het geldgebrek gebukt. Ze lacht 
veel. Weliswaar is er door de bezuinigingen op beheer 
en onderhoud ook minder geld voor de fiets, er zijn 
ook lichtpuntjes. Bij de collegeonderhandelingen in 
het voorjaar heeft haar partij (GroenLinks) een half 
miljoen extra per jaar bedongen en dat bedrag mag 

onder andere aan de 
fiets worden besteed. 
Daarmee repareert 
ze onder meer een 
bezuiniging van het 
vorige college op de fietssnelweg naar Amsterdam-Slo-
terdijk. En er komt geld om het leed van de beëindiging 
van het gemeentelijk beheer van buurtstallingen wat te 
verzachten.

Een ander lichtpuntje is haar kennelijke ambitie. Niet 
dat ze een nieuwe fietsnota wil laten schrijven (want 
de oude is nog goed, zegt ze) maar ze wil met de stad, 
in 2016 of 2018, een gooi doen naar het predicaat 
Fietsstad van het jaar. Ja, ik mag dat van haar gerust in 
de Wielen zetten, dus we kunnen haar er aan houden. 
Ze ziet de titel Fietsstad van het jaar als een stip aan 
de horizon, een wenkend perspectief dat sluimerende 
fietsenergie in de stad kan vrijmaken. Zo kan het haar 
wens helpen realiseren om ook de Groenmarkt autoluw 
te maken en daarbij de nodige fietsvoorzieningen aan 
te leggen.

Net als andere stervelingen blijkt de wethouder zich 
wel eens aan fietsers te ergeren: vooral als ze niet 
goed rechts houden, maar zich midden op het fietspad 
ophouden. Kennelijk is ze gewend veel in te halen en 
het is gek, maar dat verbaast me eigenlijk niet. Het 
komt even hard aan, maar de wethouder vertrouwt 
mij vervolgens toe dat haar hart eigenlijk meer ligt bij 
het wandelen dan bij het fietsen, om precies te zijn het 
wandelen in de duinen en in de bergen. Maar omdat 
wandelen geen autorijden is, zie ik dat namens de 
Fietsersbond, namens u dus, maar door de vingers.

Nadat ik haar het hemd van het lijf heb gevraagd 
vraagt ze mij wat ík eigenlijk met fietsen heb. Omdat ik 
slechts een simpele reporter ben, zal ik mijn antwoord 
aan haar, hier niet uit de doeken doen. Het gaat op 
deze plek natuurlijk niet om mij. Maar sympathiek vind 
ik haar belangstelling uiteraard wel.

Dan is het tijd voor de actiefoto: de wethouder op 
de fiets. Die fiets blijkt gewoon voor het stadhuis 
geparkeerd te staan, in een rek. Zodat ze snel ter 
plaatse is als er weer ergens een zonnepaneel op een 
dak gezet is. Want ze is ook van de duurzaamheid.
Oh ja, ik zeg haar nog toe dat ik zal melden, dat zowel 
haar voor- als achterlicht in goede staat verkeren, en 
dat ze zeer wel haar eigen band kan plakken. Waarvan 
acte.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema

Digitale nieuwsbrief 
Wilt u naast de papieren versie van de Haarlemmer Wielen, ook onze extra digitale nieuwsbrieven 
ontvangen? Stuur een mail met uw verzoek, naam, adres, postcode en woonplaats naar: 
fietsersbondhaarlem@gmail.com
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Gezien in Haarlem 

Drukte op de SchalkwijkerstraatHaarlem van boven - De Rode Loper

Grote Houtbrug

26 november: bouw Fietsflat gaat van start. Wethouder 
Cora-Yfke Sikkema geeft het startsein. Voor de zomer 
moet de flat plaats bieden aan 1700 fietsen. Daarna 
wordt het Kennemerplein opgeknapt.

De coalitiefracties (D66, PvdA, GL en CDA) gaan zelf 
schrijven aan een fiets(parkeer)visie. Dit kondigden zij 
aan bij de behandeling van de fietsbrief van wethouder 
Cora-Yfke Sikkema: ‘stand van zaken fietsbeleid’ over 
fietsparkeren en fietsinfrastructuur. Het Haarlems Dag-
blad schreef in een enthousiast stuk dat ‘deze Groen-
Links wethouder overal fietswegen gaat aanleggen in 
de stad’. De raadsleden waren toch ook kritisch; feitelijk 
staat er niet zoveel nieuws in deze brief. Robbert Berk-
hout (GroenLinks) verwoordde dat: “Het is een goed 
verhaal, er is hard gewerkt, maar het enige jammere 
is de zekere gelatenheid die we ook bespeurden bij de 
vorige wethouder van ‘we hebben geen geld’. Het is 
een goede opsomming, maar waar wil je heen? Het 
perspectief, de stip op de horizon, mis ik. Daarom doen 
we met de PvdA het voorstel om zelf de fietsnota op 
papier te zetten.” Moussa Aynan (PvdA): “Wij hebben 
steeds aangedrongen op een visie. Er is wel degelijk 

iets bereikt, daarvoor de complimenten, maar een 
klein beetje teleurstellend is het dat het bij een opsom-
ming is gebleven. Graag willen we meer zien. Om u nu 
weer terug te sturen… Wellicht is het beter om zelf de 
handschoen op te pakken. Hierbij een uitnodiging aan 
de andere fracties om mee te doen.” Al eerder stuurde 
de raad aan op het afmaken van de fietsparkeervisie 
die het vorige college niet wilde afmaken ‘omdat er 
toch geen geld is’. Ron Dreijer (CDA): “De gemeente 
beseft lang niet goed hoe groot de fietsparkeerdruk is. 
Er moeten meer voorzieningen bijgemaakt worden.” 
Bas van Leeuwen (D66): “We zijn erg blij dat er zoveel 
gerealiseerd is. De stad is er fietsvriendelijker van 
geworden. De stad is schoner en prettiger. Maar waar 
gaan we nou heen? Alleen al bij het station is het aan-
tal geparkeerde fietsen gegroeid van 2300 tot 6200. 
Hoe gaan we dat faciliteren? De handschoen pakken 
wij graag op.”

Gemeenteraad gaat zelf fietsvisie schrijven
Jaap Moerman

Fietsers parkeren hun fiets op het Staten Bolwerk

Lange Brug: De Antonieschool voerde actie bij de 
Verfroller voor veilig oversteken voor voetgangers en 
fietsers
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Hoe komen de prioriteiten tot stand?
Het Liewegje is twee jaar geleden opgelapt en ligt er 
nu redelijk bij. Daarnaast is het een weinig gebruikte 
weg. Toch wordt binnenkort het weggetje opnieuw 
geasfalteerd. Daarentegen is er nog geen oplossing voor 
de IJdijk in Spaarndam. Deze gaat in 2014 open voor 
nieuwe gasleidingen. De motie “De dijk verrijkt met meer 
verkeersveiligheid” (uit 2012) vraagt om een herinrichting 
waarbij een alternatief moet worden gevonden voor het 
parkeren. Het is een druk bereden weg, veel conflicterend 
auto- en fietsverkeer. En het wordt nog drukker, want 
SpaarneBuiten mag afgebouwd worden.

Hoog op de lijst van de ambtelijke dienst staan bijvoorbeeld 
het onderhoud aan de Frankrijklaan (een slecht 
onderhouden woonstraat met alleen bestemmingsverkeer) 
en de Churchilllaan (een brede weg, maar geen grote 
onderhoudsproblemen). Daartegenover staat uitstel van 
onderhoud aan drukke, belangrijke wegen met grote 
onderhoudsachterstanden, bijvoorbeeld de Kinderhuisvest 
(en het fietspad!), de fietspaden op de Rijksstraatweg, 
de Jan Gijzenkade, de fietspaden op de Europaweg, het 
Beatrixplein, het Van Zeggelenplein en de Westergracht.

Wat de Fietsersbond opvalt, is dat het onderhoud sterk 
wordt ingegeven door de technische toestand van wegen 
(riool, wegdek). Wat niet lijkt te worden meegewogen is de 
functie van de weg is (hoe druk wordt een weg gebruikt 
door auto- en fietsverkeer) en de beleidsdoelstellingen 
met betrekking tot verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur. 
Daarnaast is er ongepland ad-hoc onderhoud aan 
het eind van een kalenderjaar. Zo werd eind 2013 de 
Merovingenstraat geasfalteerd (kosten € 65.000). Onlangs 
werd deze straat tegen onnodige extra kosten opnieuw 
ingericht. Het jaar ervoor was dat het geval met de 
Rustenburgerlaan. Nu staat de Kleverlaan op de nominatie 
voor een nieuwe plak asfalt. Geen programmering, geen 
afstemming met beleidsdoelen.

Haarlem bezuinigt één miljoen op onderhoud. Om dit 
te realiseren besprak de commissie Beheer in okto-
ber het voorstel van het college met de fraaie titel: 
“Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte”. De 
bezuiniging wordt verkregen door grosso modo het 
kwaliteitsniveau (het ‘rapportcijfer’) van wegen en 
parken van ‘niveau B’ naar ‘niveau C’ te laten zakken. 
(Van een acht naar een klein zesje zeg maar.) Een erg 
abstracte discussie vinden wij. Zou het niet moeten 
gaan over welke onderhoudsklussen worden aange-
pakt? Hoe gebeurt dat en wanneer? Doet de gemeente 
het dan goed? Of doet zij het half, bijvoorbeeld door 
geen fietspaden aan te leggen waar dat wel nodig is? 
En wat is de prioritering (wat gebeurt wanneer)?
Een brief met die vragen stuurde de Fietsersbond 
naar de raadsleden. Die handschoen pakten zij op. Zij 
vroegen de wethouder om een prioriteitenlijstje. “Hoe 
komt men tot de prioritering en heeft de raad daar 
enige zeggenschap in?,” vroeg Moussa Aynan (PvdA). 
“De raad wil graag zelf de afweging kunnen maken,” 
aldus Anne Feite Bloem (SP). De ChristenUnie begrijpt 
de afwegingen niet. Frank Visser (CU): “Dat ABC is te 
plat, er moeten extra dimensies bij: het belang van de 
weg, de intensiteit van de weg en de beleidsdoelen die 
we hebben, werk-met-werk maken, verkeersveiligheid 
en fietsen.” “Ja van B naar C, ja het is allemaal een 
heel academische discussie,” antwoordde wethouder 
Cora-Yfke Sikkema. (En met een knipoog naar Frank 
Visser) “Ik heb de mail van de Fietsersbond ook ont-
vangen en volgens mij is ‘Fietsersbond’ vervangen door 
‘ChristenUnie’. Het is te kort door de bocht dat we al-
leen kijken naar wat technisch noodzakelijk is. De raad 
bepaalt de kaders, maar het is niet de bedoeling dat de 
raad wegen gaat uitwisselen.” Frank Visser: “Maar hoe 
komt opeens de Kleverlaan uit de hoge hoed getoverd 
en hoe het Liewegje?” Gertjan Nederbragt (D66): “Het 
opeens aanpakken van de Kleverlaan stoort mij ook 
(zie kader), terwijl we al jaren wachten op aanpak van 
de Jan Gijzenkade. Even hollen naar het eind van het 
jaar omdat het geld op moet, daar lijkt het op.” Moussa 
Aynan: “We moeten naar behoefte gestuurd onder-
houd.”

Onderhoudsprojecten nader bekeken
René Rood

Onderhoud: Lapwerk op fietspad Rijksstraatweg

De wethouder zegde toe zo spoedig mogelijk met een 
lijstje te komen. In november liet ze evenwel weten dat 
dat niet gaat lukken voor januari.
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Versterking gezocht
Wij zoeken actieve leden voor onze werkgroep Bloemendaal en Zandvoort en voor de werkgroep Haarlem  Bent u geïnteres-
seerd in het signaleren en helpen oplossen van fietsknelpunten, het bedenken en uitvoeren van nieuwe acties en het zoeken 
van aantrekkelijke fietsroutes in onze regio? Meer informatie bij René Rood: fietsersbondhaarlem@gmail.com

Tijdens de begrotingsraad in november werden twee 
verkeersveiligheidmoties aangenomen. De eerste motie 
vraagt om een onderzoek naar de beperking van routes 
voor vrachtwagens. De andere motie vraagt om jaar-
lijks een verkeersveiligheidsanalyse op te stellen van 
locaties met ernstige verkeersongevallen. Eigenlijk zou 
je zeggen: overbodige moties, want dat zou toch ge-
woon gangbaar moeten zijn? Toch niet. Al sinds 2003, 
toen het Haarlemse verkeersbeleid werd vastgesteld, 
wordt de discussie over de inritbeperking van vracht-
wagens keer op keer aangezwengeld, maar tot dusver 
wordt vrachtwagens in Haarlem geen strobreed in de 
weg gelegd. Geen enkele gewicht- of lengtebeperking. 
Dat is gevaarlijk en slecht voor de wegen. En wat te 
denken van geluidsoverlast, trillingen en uitstoot? Het 
kan ook anders: buurgemeenten hebben sommige 
wegen wel afgesloten voor vrachtwagens: de Zon-
nebloemlaan in Aerdenhout en de Lanckhorstlaan in 
Heemstede bijvoorbeeld.

Schouwtjeslaan - Pijlslaan
De motie vraagt specifiek om een inrijverbod op de 
route Schouwtjeslaan - Pijlslaan. Na het dodelijke 
ongeval in de flessenhals in de Pijlslaan in 2013 heeft 
de gemeente nog geen enkele actie ondernomen. De 

verongelukte fietser is ingehaald door een vrachtwa-
gen en op het smalle fietsstrookje daar ten val geko-
men. Op de Schouwtjeslaan en de Pijlslaan (tot aan 
de rotonde) hebben vrachtwagens eigenlijk niets te 
zoeken. Die kunnen ook via de Wagenweg, Leidsevaart 
of Randweg rijden. Bij de herinrichting van de Schouw-
tjeslaan in 2011 vroegen de bewoners om afsluiting 
van de weg voor vrachtverkeer. Verschillende raadsle-
den wilden een integrale aanpak. De wethouder deed 
een toezegging om daarmee te komen. Daarna werd 
het weer stil. De gemeente blijft ook nu stellen dat 
een vrachtwagenbeperking niet tot de mogelijkheden 
behoort, omdat het verbod op doorgaand vrachtver-
keer niet handhaafbaar zou zijn door vele noodzakelijke 
uitzonderingen voor het lokale vrachtverkeer (huisvuil, 
verhuizingen, bezorgingen, etc. ). Onzin, voor de uit-
zonderingen hoef je geen regel na te laten. Eurotrailers 
en zandkiepwagens horen niet door woonwijken te 
rijden.

De moties werden ingediend door de ChristenUnie, 
PvdA, en OPH. De vrachtwagenmotie kreeg mede 
steun van GroenLinks, SP, Trots en de Actiepartij. De 
andere motie werd aangenomen door de hele raad met 
uitzondering van VVD en CDA.

Moties vrachtwagenbeperking en verkeersveiligheid
Jaap Moerman

Grote vrachtauto’s zouden niet moeten rijden over de  Schouwtjeslaan en de Pijlslaan
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Raad omarmt voorstel Fietsersbond fietspad Dreef
René Rood

In november omarmde de volledige gemeenteraad het 
plan van de Fietsersbond om de Dreef veiliger in te 
richten. Daarbij werd het voorstel van het college naar 
de prullenmand verwezen. Met een financiële bijdrage 
van de provincie wil de gemeente de Dreef opknappen. 
Het schelpenpad wordt opgeknapt en het fietspad 

wordt vernieuwd. Het college stelde voor het nieuwe 
fietspad verder van de bomen af te leggen en recht-
door te trekken over het schelpenpad. Daardoor kan de 
antiekmarkt, die er 14 keer per jaar wordt gehouden, 
niet in zijn huidige vorm blijven voortbestaan. Er past 
dan geen dubbele rij marktkramen meer. 

Het college legde daarmee een raadsmotie om de 
markt in zijn huidige vorm te handhaven naast zich 
neer.  Daarvoor in de plaats kwam het college met 
plan B: op marktdagen wordt het fietspad afgeslo-
ten en moeten de fietsers de rijbaan op tussen het 
auto- en busverkeer door. Dat vindt de Fietsersbond 
een gevaarlijk plan. Juist op zaterdagen fietsen er veel 
mensen, waaronder ouders met kinderen, naar de 
stad. De Fietsersbond zag aankomen dat de raad met 
plan A niet akkoord zou gaan en ging op zoek naar een 
derde variant: een nieuw fietspad aan de andere zijde 
van de bomenrij. De Dreef is breed genoeg om er een 
stukje vanaf te halen voor een nieuw fietspad. Wethou-
der Cora-Yfke Sikkema heeft toegezegd dat zij plan C 
(het voorstel van de Fietsersbond) gaat uitwerken en er 
in januari mee terugkomt naar de gemeenteraad.

Plan A: Collegevoorstel. Het huidige fietspad op de Dreef. De 
‘slinger’ gaat er uit. De rode lijnen geven aan waar het nieuwe 
fietspad zou komen te liggen. 

Plan B: het alternatief van het college: Op marktdagen wordt 
het fietspad op het schelpenpad (rechts van de bomen) afge-
sloten. Het huidige aanliggende fietspad verdwijnt. Op markt-
dagen moeten fietsers tussen het (bus)verkeer op de weg.

Plan C: veilig alternatief van de Fietsersbond: Leg het nieuwe 
fietspad aan de andere zijde van de bomenrij door de rijbaan 
te versmallen.

Plan B Fietsers op de rijbaan Parkeren op Ruimte voor markt 7 m

gemeente: het fietspad

Plan C Fietspad aan rijbaan Schelpenpad; Ruimte voor markt 9 m

Fietsersbond: door rijbaan iets te versmallen (zoals huidige situatie)

Plan A Nieuw Ruimte voor één rij kramen

gemeente: fietspad
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Albert Schweitzerlaan: de 13e fietsstraat van Haarlem
Jaap Moerman

Op 13 november werd de 13e fietsstraat in Haarem 
officieel geopend. Met het planten van de laatste 
boom markeerden wethouder Cora-Yfke Sikkema en 
voorzitter Frank Hilterman van wijkraad Meerwijk 
de afronding van de werkzaamheden aan de Albert 
Schweitzerlaan in Schalkwijk. De herinrichting van de 
Albert Schweitzerlaan is een gevolg van groot onder-
houd aan het riool. Wethouder Sikkema: “Het resultaat 
dat we vandaag vieren is niet zonder slag of stoot tot 
stand gekomen. Dankzij de wijkraad en bewoners van 
Meerwijk, de Fietsersbond en raadsleden, is de Albert 
Schweitzerlaan een veilige, mooi ingerichte fietsstraat 
geworden met de auto te gast. Daarmee heeft Haar-
lem er een dertiende fietsstraat bijgekregen.”

De fietsstraat loopt vanaf het Leonardo Da Vinci Plein 

tot aan de Martin Luther Kinglaan. Omdat hier dwars-
parkeren moest komen, vroegen de bewoners om een 
veilige inrichting voor de fiets: de fietsers midden op 
straat, ver van de geparkeerde auto’s af. Een fietsstraat 
dus. De andere helft van de Albert Schweitzerlaan 
is ook een 30 km/u straat geworden, maar de fiets-
stroken zijn behouden gebleven. De gemeenteraad, 
aangevoerd door voormalig raadslid Roel Schaart 
(PvdA) steunde het voorstel van de wijkraad Meerwijk 
en de Fietsersbond om de laan een inrichting te geven 
zoals de Italiëlaan: een smalle rijloper van klinkers met 
aan weerszijden rode asfalt fietsstroken. De rijbaan ziet 
er daardoor smaller uit en de fietser heeft een duide-
lijke plek op de weg. De auto blijft achter de fietser als 
er een tegemoetkomende auto aankomt en 30 km/u 
drempels remmen de snelheid.

Rob Stuip en René Rood voor het westelijke gedeelte van de AlbertSchweitzerlaan. Dankzij de Fietsersbond een straat met 
ruimte voor fietsers.

Fietsstraten in Haarlem
Schalkwijk:
Albert Schweitzerlaan (ooste-
lijke gedeelte) 
Jane Adamstraat
Venkelstraat - Engelandlaan
Wenenstraat
Schipholweg-Zinkersstraat (bij 
Haarlem College)
Noord:
Vondelweg ventweg (zuidelijk 
deel, noordelijk deel moet nog 
worden aangepakt)
Centrum:
Kruisstraat/weg (Rode Loper)
Zuidwest:
Kleine Houtweg (noordelijk deel)
Westergracht ventweg
Parnassiakade
Oost:
Herensingel
Dr. Schaepmanstraat (oostelijk 
deel)
Oudeweg ventweg thv Sport-
heldenbuurt
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René Rood (Fietsersbond), Roel Schaart (vml. raadslid PvdA, indiener amendement in de gemeenteraad), Hans d’Haene (vml. 
voorzitter Wijkraad Meerwijk) en Cora-Yfke Sikkema (wethouder)
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ESHet jaar 2014 zit er al weer op en we kijken terug op 

een zacht fietsjaar. Er is veel is uitgevoerd, maar er 
staat nog genoeg op de rol.

IJmuiden
De inspraakrapportage van de Lange Nieuwstraat is 
inmiddels gereed. Ons verzoek om een klein stukje 
fietspad achterlangs parkeerhavens ter hoogte van de 
Zeeweg is niet gehonoreerd. Het fietsmeubilair wordt 
wat vriendelijker, maar het is wat ons betreft nog niet 
voldoende. Daarnaast waren we van mening dat de 
spreiding van het fietsparkeren in het centrumgebied 
onvoldoende is. Het blijkt dat de fietser steeds belang-
rijker wordt in het winkelgebied. Dat betekent wel dat 
er zowel functionele als voldoende faciliteiten nodig 
zijn.

De IJmuiderstraatweg met vrijliggend fietspad, het 
laatste stukje rondweg van IJmuiden, nadert zijn vol-
tooiing.
Het kruispunt Orionweg - Raafstraat (IJmuiden), 
bekend vanwege de vele ongevallen krijgt mogelijk een 

rotonde zonder vrijliggende fietspaden, maar wel met 
met fietssuggestiestroken. Wij zetten toch in op vrijlig-
gende fietspaden.

Velserbroek en fietssnelweg naar Schiphol
Velserbroek is een fietswinkel armer, maar ook een 
nieuwe rijker, wij wensen de firma van Doorn veel suc-
ces.
De geplande fietsstraat in de Waterlelie  gaat door. 
Hierdoor ontstaat een mooie fietsroute IJmuiden, Drie-
huis, Velserbroek en verder.  Mogelijk kan deze fiets-
route de inleiding zijn naar een fietssnelweg richting 
Schiphol. Onlangs is er overleg gevoerd met de Chris-
ten Unie en de PvdA en de gemeente Haarlemmerliede 
om te kijken naar de mogelijkheden en de plannen die 
er zijn. Haarlemmerliede denkt aan een route over 
de Lagedijk of de Groeneweg richting Zwanenburg en 
de A200 (langs deze weg ligt de fietssnelweg tussen 
Haarlem en Amsterdam). Er bestaat ook een plan om 
de Ringvaart ter hoogte van de Zoete te overbruggen, 
waardoor een verbinding met de oude Schipholweg 
ontstaat.

Het smalste traject van de HOV-route in Santpoort 
Noord, de Broekbergenlaan blijft voor ons een belang-
rijk aandachtspunt wat betreft fietsveiligheid. Het gaat 
om een drukke autoroute inclusief de HOV-bus met 
slechts fietssuggestiestroken. De auto’s staan langs 
het trottoir geparkeerd. Dit wegprofiel levert gevaar op 
voor de fietser omdat, als er onverhoeds een portier 
van een geparkeerde auto open gaat, de fietser zal 
vallen pal voor een langsrijdende auto. Gevolg is een 
ernstig ongeval. Naast het feit dat het wegprofiel fout 
is, is de laan ook erg smal. De parkeerstrook is krap, de 
fietsstrook is krap en de stoep houdt ook al niet over. 
Er wordt aan beide zijden geparkeerd en opvallend is 

dat vrijwel alle auto’s hun spiegels hebben ingeklapt. 
De feiten worden door de gemeente erkend, “maar ja, 
er is niet genoeg ruimte voor een fietsstrook langs het 
trottoir.” “Kost dat dan méér ruimte?” “Ja, want dan is 
een schampstrook nodig tussen fietsstrook en parkeer-
strook.” “Er is nu toch ook geen schampstrook?” “Klopt, 
maar een chauffeur die uitstapt kijkt goed uit en een 
passagier kijkt meestal niet goed uit.” “De te verwach-
ten gevolgen van een openzwaaiend portier zijn toch 
verschillend in de twee gevallen?” “Ja .... maar we 
gaan het toch zo doen. We gaan de stoep iets smaller 
maken, zodat we de parkeerstrook iets breder kunnen 
maken. Daar hebben de fietsers ook profijt van.”

Broekbergenlaan, Santpoort-Noord
Han van Spanje

Broekbergenlaan

IJmuiden, Velserbroek
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Korting op aankoop fiets en fietsonderdelen
Een aantal fietsenwinkels in Haarlem geeft korting aan leden 
van de Fietsersbond. Soms alleen op onderdelen, maar soms 
ook voor nieuwe fietsen! Bij reparaties wordt er nooit korting 
verleend op het arbeidsloon. 

De korting die gegeven wordt, verschilt per winkel (neem uw 
lidmaatschapskaart van de Fietsersbond mee).

 E de Rijwieltrust, Zijlstraat 64: Fietsen (alleen Batavus) en 
onderdelen
 E ’t Mannetje, Spaarnwouderstraat 3 (Fietsen en onder-
delen) 
 E Jansen Cronjé, Cronjéstraat 160 (onderdelen)
 E Rijwielhandel Keur, Pijlslaan 25-27 (onderdelen)
 E De Rijwielhal Haarlem/De FietsFanaat, Parklaan 47 zwart 
(fietsen: nieuw, e-bikes, tweedehands, huur) en onder-
delen/accessoires

Meer informatie (email, telefoonnummer, korting, etc.) vindt u op onze website: haarlem.fietsersbond.nl/voordeel-0

Hoe veilig is een oversteek met verkeerslichten?
Rob Stuip

De beveiligde fiets-/voetgangersoversteekplaats op 
de Rijksstraatweg bij de Willinklaan in Bennebroek 
zorgt voor een ‘veilige’ oversteekmogelijkheid voor de 
leerlingen van de nabij gelegen Willinkschool en Spar-
renbosschool. De verkeerslichten staan er al tientallen 
jaren, maar na recente ongevallen en bijna-ongevallen 
drongen de scholen er bij de gemeente op aan de 
oversteek veiliger te maken. In eerste instantie werd 
gedacht aan het aanbrengen van extra straatverlich-
ting boven de weg en LED-lampjes in het wegdek. Niet 
meer dan cosmetische maatregelen.

Het probleem is de roodlichtnegatie. Verkeersbureau 
DTV zegt hierover: “Met verkeerslichten geregelde 
oversteekplaatsen, zeker wanneer deze weinig worden 
gebruikt, zijn over het algemeen geen verkeersveilige 
oplossing. Het is bekend dat het rode licht relatief vaak 
wordt genegeerd. Het komt ook voor dat automobilis-
ten het licht domweg niet zien.” (*Bron: “Verkeersvei-
ligheidsaudit Verspronckweg-Noord”, DTV Consultants)

De gemeente Bloemendaal organiseerde een schouw 
op locatie met de verkeerspolitie en de Fietsersbond. 

We zochten oplossingen die de geloofwaardigheid van 
de verkeerslichten zouden vergroten. Daar kwamen 
drie ideeën uit voort:

 ERegel alleen de oversteek van de hoofdrijbaan (dus 
niet meer het ernaast gelegen fietspad en de vent-
weg). Dat voorkomt dat het verkeerslicht onnodig 
lang op rood staat.
 EGeef fietsers een aparte regelcyclus en laat het 
voetgangerslicht op rood staan als er alleen een 
fietser op de knop drukt. Het gevolg is dat groen-
tijden, ontruimingstijden en wachttijden korter 
worden.
 ELaat de verkeerslichten buiten de schoolspitsuren 
geel knipperen en weer inschakelen, op aanvraag, 
als er een fietser of voetganger op de knop drukt.

De maatregelen worden binnenkort uitgevoerd. We 
hopen dat hiermee het negeren van het rode licht 
vermindert. Maar accepteer dat het nooit geheel is te 
voorkomen. 
Dus vertrouw het groene licht niet op haar ‘blauwe 
ogen’. Altijd blijven kijken.
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De eerste fietsrotonde ligt niet in Zwolle, maar in Overveen
Rob Stuip

Zwolle is dit jaar uitgeroepen tot de beste fietsstad van 
Nederland. Zwolle werd geroemd om haar innovatieve 
fietsoplossingen. De pas aangelegde fietsrotonde 
sprong daarbij in het oog. Bijzonder is dat met de 
rotonde de fietsstraat naar het centrum (Vondelkade - 
Philosofenallee) voorrang heeft gekregen op de drukke 
autobinnenring van Zwolle (Vechtstraat). Fietsers 
kunnen veilig en comfortabel oversteken zonder dat 
het autoverkeer veel hinder ondervindt. Auto’s kunnen 
niet rond rijden op de rotonde, fietsers wel. Fietsers 
kunnen dus ook makkelijk en veilig linksaf slaan.

De fietsrotonde in Zwolle wordt beschouwd als een 
vernieuwend concept in de verkeerswereld. Toch ligt 
er in Overveen al jaren een (mini)fietsrotonde: op de 
kruising van de Zijlweg met de Bloemendaalseweg, 
bij “Loetje” voor de deur. Het fietspad vormt een rode 

cirkel, de voorrang is aangegeven met haaientanden. 
Fietsers hebben altijd voorrang, ook op het autoverkeer 
van en naar de kust wanneer het op zomerse 
dagen erg druk is. De uitleg van de Bloemendaalse 
verkeersambtenaar Nico den Hertog: “Fietsers hebben 
altijd voorrang op het autoverkeer, ongeacht uit 
welke richting de auto komt. De voorrang voor het 
autoverkeer onderling (als er geen fietsers aankomen) 
is geregeld ten gunste van de route Zijlweg - Korte 
Zijlweg. Autoverkeer vanuit de Bloemendaalseweg 
moet dit verkeer voorrang geven. Hiervoor is op 
de aansluiting van de Bloemendaalseweg een 
uitritconstructie gemaakt.” In feite liggen er dus twee 
regelingen ‘over elkaar heen’, één voor fietsers en één 
voor auto’s, waarbij die voor de fietsers prevaleert. De 
eerste Nederlandse fietsrotonde (ENFR) ligt dus niet in 
Zwolle, maar in Overveen!

Fietsrotonde op de binnenring van Zwolle. Van links naar rechts loopt 
de fietsstraat Vondelkade -Philosofenallee

Fietsrotonde op de kop van de Zijlweg in Overveen. Links de Korte 
Zijlweg, rechts de Bloemendaalseweg

Steun ons werk en word lid
Word lid van de Fietsersbond en ontvang gratis fietskaarten! Meldt u aan via de website: 
https://www.fietsersbond.nl/lid

Kerstverlichting op de Bloemendaalse(slinger)weg, zie Haarlemmer 
Wielen Nr. 4, 2013

Gezien in Bloemendaal
Kedeng kedeng,
au au! Dat is nu 
verleden tijd. Van 
het fietspad door de 
Kennemerduinen, 
via Kattendel naar 
Parnassia, zijn 
de 70 jaar oude  
betonplaten uit de 
Tweede Wereldoorlog 
verwijderd. PWN, 
drinkwaterbedrijf 
en beheerder van 
de Noord-Hollandse 
duinen heeft er rode 
betonklinkers voor in 
de plaats gelegd. Het 
fietspad ter plaatse 
is 2.80 meter breed 
gemaakt.
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Al enige tijd is Cobraspen Vastgoedontwikkeling BV, 
in overleg met de gemeente Bloemendaal, bezig met 
het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor 
het voormalige waterleidingterrein (nu ‘Reinwaterpark’ 
gedoopt) aan de Zeeweg in Overveen. Hoe het plan 
er ook uit gaat zien, zeker is dat het gebied voor het 
verkeer ontsloten zal worden via de Zeeweg. Daarvoor 
zal een rotonde aangelegd worden ter hoogte van de 
ingang van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
Daar zal ook het verkeer van en naar het Nationaal 
Park van profiteren. De rotonde dwingt het verkeer op 
de Zeeweg om snelheid te minderen waardoor fietsers 
veilig kunnen oversteken. Door het Reinwaterpark komt 
ook een nieuwe fietsverbinding vanaf de Tetterodeweg 

bij de spoorlijn naar de nieuwe rotonde. Dat levert een 
comfortabele fietsroute op naar ’t Wed. Bij het groot 
onderhoud aan de Zeeweg in 2015 zal al vast rekening 
worden gehouden met de toekomstige aanleg van de 
rotonde. Overigens wordt PWN, de beheerder van de 
Kennemerduinen, gedwarsboomd in zijn plannen om 
bij de ingang van het Nationaal Park het fietspad van 
de auto-inrit te scheiden. Iedereen die op zomerse 
dagen te voet of per fiets naar ’t Wed gaat, zal beamen 
dat dit een goed idee is. Stichting Natuurbelang verzet 
zich echter tegen de aanleg van een stukje voet- en 
fietspad op basis van de natuurbeschermingswet. PWN 
zoekt een oplossing.

Ontwikkeling Reinwaterpark aan de Zeeweg
Rob Stuip

De plannen voor Reinwaterpark. In het midden de geplande nieuwe 
rotonde op de Zeeweg bij ingang ’t Wed.

Tegels lichten in Aerdenhout
Rob Stuip

Al sinds vijf jaar staat een tweerichtingen fietspad aan 
de noordzijde van de Zandvoorterweg in Aerdenhout, 
langs het Haringbuysterrein op de agenda van het 
overleg van de Fietsersbond met de wethouder. Dat is 
belangrijk omdat kinderen die vanaf scholen in Aerden-
hout terugfietsen naar de Heemsteedse wijk Vogelpark 
dan niet twee keer de drukke Zandvoorterweg hoe-
ven over te steken. De gemeente vond dat niet nodig. 
Het had geen prioriteit, er was geen budget voor, het 
bestaande fietspad was te smal (2,40 meter) voor een 
tweerichtingen fietspad, het toekomstige wijkje Haring-
buys krijgt twee gevaarlijke uitritten en Bloemendaal 
krijgt geen rijksgeld voor schoolkinderen uit andere 
gemeenten…..
Toen de Vogelparkouders met hun kinderen gingen 
‘spookfietsen’ over het fietspad was er plotseling een 
verkeersbesluit waarbij fietsen in twee richtingen werd 
gelegaliseerd. Bij de ontwikkeling van Haringbuys zou 
er een echt fatsoenlijk fietspad worden gerealiseerd, 
maar ondertussen had de Bloemendaalse raad een 

fietsroute via het tracé van de oude trambaan gewei-
gerd. Het belang van het noordelijke fietspad langs de 
Zandvoorterweg neemt daardoor toe. Het maakt deel 
uit van het regionale fietsnetwerk en het vormt een 
schakel in de toekomstige fietsverbinding via Vogelpark 
naar de Leidsevaart en de Wagenweg.
Een fatsoenlijk tweerichtingen fietspad is 3,50 meter 
breed en heeft asfaltverharding. Die breedte is nodig 
bij een hoge verkeersintensiteit, een diversiteit aan 
verkeersdeelnemers (inclusief snorscooters) en grote 
onderlinge snelheidsverschillen.
In november vond eindelijk een reconstructie plaats. 
Tegels eruit …… tegels erin! Wat blijkt? Het fietspad 
was 8 tegels breed en het blijft 8 tegels breed en is 
slechts 2,40 meter. Teleurstellend vinden wij, ook al 
omdat in het coalitieakkoord en het collegeprogramma 
de ambitie is verwoord om fietspaden te verbeteren. Of 
is het fietspad tijdelijk op de oude leest geschoeid en 
wordt het later, als de bouw van Haringbuys afgerond 
is, alsnog aangepast?

Opnieuw getegeld fietspad Zandvoortselaan, Aerdenhout
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Vlagvertoon in Zandvoort
Rob Stuip

Op 3 november werd de vernieuwde Burgemeester van 
Alphenstraat in Zandvoort officieel in gebruik geno-
men. Vrijliggende fietspaden met rood asfalt maken de 
Burgemeester van Alphenstraat veilig en comfortabel 
voor de fietsers, zoals eerder ook fietspaden langs de 
Van Lennepweg en de Linneausstraat (in het verlen-
gende van de  Burgemeester van Alphenstraat) zijn 
gerealiseerd. De Provincie Noord-Holland verleende 
een subsidie van 50% op de projectkosten. Daarom was 
gedeputeerde Elizabeth Post aanwezig om samen met 

de Zandvoortse verkeerswethouder Gerard Kuipers, 
de officiële handelingen te verrichten. In haar toe-
spraak benadrukte ze de criteria waarop de provinciale 
subsidies beoordeeld zijn: veiligheid, doorstroming en 
leefbaarheid. Met meerdere fietsvriendelijke projecten 
onderscheidt de gemeente Zandvoort zich positief 
binnen de regio Zuid-Kennemerland. Als supporter van 
het ambitieuze Zandvoortse fietsbeleid mochten we 
onze Fietsersbond vlag laten wapperen tussen die van 
de provincie en de gemeente.

Zandvoort, Van Alphenstraat: rechts het nieuwe fietspad
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Binnen drie weken heeft de Zandvoortselaan een 
complete ‘make-over’ gekregen. Tussen de grens met 
Aerdenhout en de rotonde bij Nieuw Unicum heeft 
de gemeente Zandvoort groot onderhoud uitgevoerd. 
Daarbij zijn de fietspaden recht getrokken, waar nodig 
verbreed tot minimaal twee meter en voor het meren-
deel voorzien van nieuw donkerrood asfalt. Jammer-
genoeg is het laatste stuk weg richting Zandvoort in 
tegels uitgevoerd. Reden? Er ligt ondergronds een heel 
pakket aan kabels en leidingen. Geen reden om geen 
asfalt toe te passen overigens.

Make-over Zandvoortselaan

Zandvoortselaan
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E Rechter schort uitspraak openbaarheid overweg Alverna op

Vladimir Mars (Wandelnet), Jaap Moerman

16 oktober diende in Haarlem de rechtszaak tegen de 
gemeente Heemstede. Een week ervoor had ProRail de 
overweg plotsklaps afgesloten, volgens omwonenden 
‘als een dief in de nacht’. “Dit is een openbare overweg. 
Wij vinden dat de gemeente moet handhaven en dat 
ProRail voor een veilige overweg voor wandelaars en 
fietsers moet zorgen”, aldus Jaap Kamminga van de 
Fietsersbond tijdens de zitting. 

De belangstelling bij de rechtbank was zo groot dat 
veel mensen helaas de toegang geweigerd werd. De 
voorzieningenrechter Mr. G. Guinau had de situatie 
ter plekke zelf verkend en gaf aan dat de omweg voor 
wandelaars en fietsers nu echt een obstakel vormt: een 
half uur omlopen of 10 minuten omfietsen. Met een 
zogenaamde ‘interactieve behandeling’ hoorde hij alle 
belangen, ook die van de aan- en omwonenden van 
het Laantje. De rechter zag uiteindelijk af van de ge-
vraagde ‘voorlopige voorziening’ in deze zaak omdat de 
afsluiting niet spoedeisend genoeg was: de afsluiting 
kan immers nog ongedaan gemaakt worden, ‘alleen’ 
wat hekken weg, de bestrating en de rijplaten weer 

terug. Als ProRail de spoorsloten had willen doorgraven 
was het zijn inziens wèl spoedeisend geweest. De rech-
ter vond wel dat de door Wandelnet en Fietsersbond 
betaalde griffierechten door de gemeente vergoed 
moesten worden, immers die had het op een rechts-
zaak laten aankomen.

Vervolg
De rechter stelde een ongewoon vervolg voor om de 
gang in de zaak te houden. De gemeente had namelijk 
een vormfout gemaakt en de rechter wil toch op korte 
termijn uitspraak doen over het wel of niet openbaar 
zijn van de overweg: vóór het einde van het jaar. Daar-
mee zijn wij akkoord gegaan.

In het Haarlems Dagblad liet wethouder Van de Stadt 
voorafgaand aan de zaak weten: “Dit is zo’n rechtszaak 
waarvan je het niet erg vindt als je hem verliest. Krijgt 
de gemeente gelijk, dan blijft de overweg dicht. Maar 
als de gemeente ongelijk krijgt, dan moet ProRail de 
overweg weer openen, maar die dan wel goed beveili-
gen.” Daar zullen we hem aan houden.

Leyduin blijft open
ProRail maakte bekend dat de overweg bij Leyduin 
open blijft. Het openhouden van deze overweg past 
ook in het plan van de gemeente Heemstede en andere 
gemeenten om een doorgaande fietsverbinding van 
Hoofddorp naar Zandvoort te maken. In de visie van 
wethouder Van de Stadt moet die route via Groenen-

daal, het Manpadslaangebied en het Leyduin aanslui-
ten op het nieuwe fietspad van de ingang De Oase van 
de waterleidingduinen naar de ingang bij Zandvoort. 
ProRail denkt aan een voetgangerstunneltje, maar wij 
(en ook de wethouder) willen graag een fietsbaar tun-
neltje.

Alverna - Een van de laatste gebruikers van de overweg
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Heemstede kiest klassieke brug
Over het Heemsteeds kanaal komt een klassieke 
ophaalbrug te liggen. Voor de zomer moet de nieuwe 
brug er liggen op de plaats van de huidige Kwakelbrug. 
Vanwege de steile trappen was de Kwakelbrug een 
enorm obstakel voor fietsers. Over de nieuwe brug kan 
gewoon gefietst worden. Zo wordt niet alleen College 

Hageveld, maar ook het achterliggende park Meermond 
veel makkelijker bereikbaar. Voor de vervanging werden 
vier ontwerpen gemaakt waaruit de inwoners konden 
kiezen. De twee klassieke ontwerpen konden op de 
meeste stemmen rekenen. 

Raadsbrede motie verbetering 
verkeersveiligheid fietsers en voetgangers 
Goed nieuws uit de begrotingsraad van 
november. GroenLinks had een motie 
voorbereid om een inventarisatie te doen 
naar knelpunten voor fietsers, wandelaars 
en spelende kinderen. Die motie is una-
niem aangenomen. De inventarisatie zal 
gebeuren in samenspraak met bewoners en 
organisaties als scholen en de Fietsersbond. 
Dat biedt kansen. Chapeau voor Eric de 
Zeeuw (GroenLinks) voor het inbrengen van 
deze motie. Niet alleen alle politieke partijen 
stemden voor deze motie, ook wethouder 
Pieter van de Stadt liet weten het initiatief 
van harte te steunen. Deze motie is tot 
stand gekomen na de door de Fietsersbond 
georganiseerde fietstocht door Heemstede 
voor raadsleden en de wethouder. 
Van de Stadt gaf aan daarbij in elk geval 
naar de Johan Wagenaarlaan te gaan kijken. Die wordt 
volgend jaar namelijk opnieuw geasfalteerd en dat is 
uit praktische en kostenoverwegingen dan ook hét 
moment om iets aan de fietsveiligheid te doen. 
De oversteek bij de Jacobaschool, de situatie rond de 
Icarusschool, de situatie rond het station en uiter-
aard de Raadhuisstraat - Binnenweg werden ook met 
name genoemd door GroenLinks en HBB (Heemsteeds 
Burger Belang). (Eind november is er nog een vrouw 

op de fiets hardhandig in aanraking gekomen met een 
openslaande autodeur.) De Binnenweg is voor veel 
geld opgeknapt, maar voor fietsers blijft het - zeker 
op drukke momenten - een onveilige weg. Het veiliger 
maken van de winkelstraat is een van de speerpunten 
in het coalitieakkoord. Verder vraagt GroenLinks om 
betere kruispuntdrempels. Hier en daar zijn de 30 km 
zones erg sober ingericht. Aanvullende maatregelen 
voor de verlaging van de rijsnelheden, dragen zeker bij 
aan de verkeersveiligheid. 
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Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse leden-
vergadering met aansluitend onze nieuwjaarsreceptie 
2015.

De koffie en thee staat klaar vanaf 14.30 uur. 
Het eerste gedeelte van de ledenvergadering is alleen 
toegankelijk voor onze leden.

Agenda
 EOpening 15.00 uur
 EGoedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 
van 26 januari 2014
 EFinanciën: verslag van 2014 en begroting voor 2015
 EVerslag van de activiteiten van de Coördinatiegroep
 EVerslagen van de activiteiten van de onderafdelin-
gen: Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Velsen
 ERondvraag
 ESluiting van het huishoudelijke deel om 16.15 uur.

Korte pauze.

Rond 16.30 uur nieuwjaarsreceptie voor alle belang-
stellenden.

Thema 2015: Hoe word je fietsstad?
Met Ronald Vennik, wethouder ruimtelijke ordening, 
verkeer en vervoer Velsen, kandidaat fietsstad 2014 
over de fietsstadverkiezingscampagne van gemeente 
Velsen 
en Cora-Yfke Sikkema, wethouder duurzaamheid, 
mobiliteit, beheer & onderhoud Haarlem over de
ambitie om met Haarlem fietsstad te worden in 2016 
of 2018.

Op onze website http://haarlem.fietsersbond.nl onder 
het kopje ´Dossiers/jaarvergaderingen´ vindt u vanaf 
half januari de vergaderstukken. De leden waarvan wij 
een e-mailadres hebben, ontvangen half januari een 
herinneringsmail. Als uw e-mailadres niet bekend is 
bij de ledenadministratie, kunt u dit alsnog doorgeven 
aan: fietsersbondhaarlem@gmail.com.

Melding klachten leefomgeving
Klachten over problemen op en rond fiets-paden kunt u melden via onze site: fietsersbond.
nl/meldpunt. Hebt u een smartphone, dan kunt u deze app via de shop/store op uw telefoon 
downloaden en direct via uw mobieltje klachten doorgeven. U kunt natuurlijk ook gewoon een 
mail sturen.

Een andere mogelijkheid is om de app “Buiten Beter” via de shop/store op uw telefoon te downloaden. Met deze 
app kunt u klachten direct vanaf uw mobieltje versturen naar de betreffende gemeente in Nederland. 
Meer informatie vindt u op de site van Buiten Beter: buitenbeter.nl/apps.  

Gemeenten en provincies hebben ook eigen meldpunten waarop uw klachten over uw leefomgeving en dus ook 
over slechte fietspaden, etc. kunt melden.

Haarlem, 023 511 5115  www.haarlem.nl/melding-doen  
Heemstede, 023 548 5868  www.heemstede.nl 
Bloemendaal, m.bloemendaal.nl/melddesk/

Velsen, 0255 567 575 www.velsen.nl
Zandvoort, support.zandvoort.nl/zandvoort/melding/melding 
Provincie Noord-Holland 0800 200 600 Servicepunt wegen 
en vaarwegen: www.noord-holland.nl

Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie 
in de bibliotheek van het Rosenstock-Huessy huis, Hagestraat 10, Haarlem

Zondag 25 januari 2015 van 14.30 tot 18.00 uur

Wij hopen u te zien op de vergadering en/of de receptie en wensen u een 
goede jaarwisseling toe.

Coördinatiegroep van de Fietsersbond Haarlem en Regio:
Gert Klijn, Ad Stavenuiter, Kees Joustra en René Rood
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